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Módosítás 146
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tekintettel az éles vagy hegyes eszközök 
által okozott sérülések megelőzéséről szóló 
2010. évi irányelvre, amely a betegeken 
túl a hegyes tűt használó személyek 
biztonságát is szavatolja. 

Or. en

Módosítás 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az új orvostechnikai eszközök gyors 
hozzáférhetőségének biztosításával 
kapcsolatos kívánalmak soha nem 
élvezhetnek elsőbbséget a páciens 
biztonságának szavatolásával szemben.

Or. en

Indokolás

A francia PIP vállalat által gyártott, rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló 
európai parlamenti állásfoglalásban (2012/2621(RSP)) foglaltak szerint, valamint az első 
hippokratészi elvet alapul véve, amelynek értelmében az egészségügyi szakemberek első 
kötelessége az, hogy ne okozzanak kárt.

Módosítás 148
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Számos kkv foglalkozik 
orvostechnikai eszközökkel. A biztonsági 
és egészségügyi szempontokat mindvégig 
szem előtt tartva az ágazat 
szabályozásakor ezeket a vállalatokat is 
figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatályát egyértelműen külön 
kell választani pl. az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöket, a 
gyógyszereket, kozmetikai termékeket és 
élelmiszereket érintő, más uniós 
harmonizációs jogszabályok hatályától. Az 
élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 
178/2002/EK európai parlamenti és a 
tanácsi rendeletet ezért módosítani kell, 
hogy az orvostechnikai eszközök 
kikerüljenek a hatálya alól.

(7) A rendelet hatályát egyértelműen külön 
kell választani pl. az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöket, a 
gyógyszereket, kozmetikai termékeket és 
élelmiszereket érintő, más uniós 
harmonizációs jogszabályok hatályától. 
Mivel néhány esetben nehéz különbséget 
tenni az orvostechnikai eszközök és a 
kozmetikai termékek, gyógyszerek vagy 
élelmiszerek között, minden esetben a 
legszigorúbb jogszabályt kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 150
Milan Cabrnoch
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Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Azokban az esetekben, amikor a 
gyártó valamely terméket nem orvosi célra 
való felhasználásra szánt, nem írható elő 
annak orvostechnikai eszközként történő 
tanúsítása; hasonlóképpen egy termék 
nem lehet valamely orvostechnikai eszköz 
tartozéka, ha azt gyártója nem kifejezetten 
arra szánta, hogy lehetővé tegye vagy 
támogassa az adott orvostechnikai eszköz 
rendeltetésszerű használatát.

Or. en

Módosítás 151
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) tekintettel a tudományos célokra 
felhasznált állatok védelméről szóló 
2010. szeptember 22-i 2010/63/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre, 
amennyiben a gerinces állatokon végzett 
vizsgálatokat helyettesíteni, csökkenteni 
vagy tökéletesíteni kell.

Or. en

Indokolás

Az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése a következőképpen szól: A tagállamok biztosítják, hogy 
– amennyiben lehetséges – az eljárások helyett élő állatok felhasználását nem igénylő, 
tudományosan elfogadott módszert vagy vizsgálati stratégiát alkalmazzanak.

Módosítás 152
Michèle Rivasi
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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 orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. Mivel néhány esetben nehéz 
különbséget tenni az orvostechnikai 
eszközök és a kozmetikai termékek között, 
a kozmetikai termékekről szóló, 2009. 
november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletbe be kell 
vezetni annak lehetőségét is, hogy egy 
adott termék szabályozási státuszáról 
uniós szintű döntést lehessen hozni.

Törölve

Or. en

Módosítás 153
Nora Berra

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 orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. Mivel néhány esetben nehéz 
különbséget tenni az orvostechnikai 
eszközök és a kozmetikai termékek között, 
a kozmetikai termékekről szóló, 2009. 

(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, például ha egy adott termékre 
vonatkozó nemzeti szintű határozatok 
tagállamonként eltérnek, eseti alapon 
eldöntheti, hogy egy adott termék az 
orvostechnikai eszköznek vagy egy 
orvostechnikai eszköz tartozékának 
fogalommeghatározása alá tartozik-e. 
Mivel néhány esetben nehéz különbséget 
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november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletbe be kell 
vezetni annak lehetőségét is, hogy egy 
adott termék szabályozási státuszáról uniós 
szintű döntést lehessen hozni.

tenni az orvostechnikai eszközök és a 
kozmetikai termékek között, a kozmetikai 
termékekről szóló, 2009. november 30-i 
1223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletbe be kell vezetni annak 
lehetőségét is, hogy egy adott termék 
szabályozási státuszáról uniós szintű 
döntést lehessen hozni.

Or. en

Módosítás 154
Horst Schnellhardt

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 orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. Mivel néhány esetben nehéz
különbséget tenni az orvostechnikai 
eszközök és a kozmetikai termékek között, 
a kozmetikai termékekről szóló, 2009. 
november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletbe be kell 
vezetni annak lehetőségét is, hogy egy 
adott termék szabályozási státuszáról uniós 
szintű döntést lehessen hozni.

(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 orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. A jogbiztonság értelmében egy 
ilyen döntést világosan meg kell 
indokolni, a döntéshozatal során pedig 
konzultálni kell az érintett gyártóval.
Mivel néhány esetben nehéz különbséget 
tenni az orvostechnikai eszközök és a 
kozmetikai termékek között, a kozmetikai 
termékekről szóló, 2009. november 30-i 
1223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletbe be kell vezetni annak 
lehetőségét is, hogy egy adott termék 
szabályozási státuszáról uniós szintű 
döntést lehessen hozni.

Or. de
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Módosítás 155
Thomas Ulmer

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 orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. Mivel néhány esetben nehéz 
különbséget tenni az orvostechnikai 
eszközök és a kozmetikai termékek között, 
a kozmetikai termékekről szóló, 2009. 
november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletbe be kell 
vezetni annak lehetőségét is, hogy egy 
adott termék szabályozási státuszáról uniós 
szintű döntést lehessen hozni.

(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 az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport és a Tanáccsal együttműködve 
eldöntheti, hogy egy adott termék az 
orvostechnikai eszköznek vagy egy 
orvostechnikai eszköz tartozékának 
fogalommeghatározása alá tartozik-e. 
Mivel néhány esetben nehéz különbséget 
tenni az orvostechnikai eszközök és a 
kozmetikai termékek között, a kozmetikai 
termékekről szóló, 2009. november 30-i 
1223/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletbe be kell vezetni annak 
lehetőségét is, hogy egy adott termék 
szabályozási státuszáról uniós szintű 
döntést lehessen hozni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egyedül nem dönthet arról, hogy egy eszközt melyik osztályba sorolják be. Ha 
problémák merülnének fel, pontosabb tanácsadásra van szükség ezen a területen.

Módosítás 156
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nem szabályozott, nem intruzív 
eszközök, például a nem látásjavító, 
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kozmetikai célú kontaktlencsék helytelen 
előállítás vagy használat esetén 
egészségügyi károsodást – például 
mikrobiális szaruhártya-gyulladást –
okozhatnak. Az ilyen termékeket igénybe 
vevő fogyasztók biztonságának megóvása 
érdekében megfelelő biztonsági
előírásokat kell alkalmazni. 

Or. en

Módosítás 157
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A véradás vagy vérterápia során 
alkalmazott eszközöknek meg kell 
felelniük az emberi vér és 
vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, tárolására és elosztására 
vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról, valamint a 
2001/83/EK irányelv módosításáról szóló, 
2003. január 27-i 2002/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
követelményeinek.

Or. de

Indokolás

Az ezen a területen engedélyezett és használt orvostechnikai eszközökre hat további uniós 
jogalap vonatkozik. Ezek gyakran magasabb követelményeket állítanak, mint az e rendeletben 
rögzítettek. Ezeket az előírásokat nem szabad enyhíteni.

Módosítás 158
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A plasztikai sebészet reklámozását 
hatékonyabban kell szabályozni annak 
érdekében, hogy a betegek a 
kockázatokkal és az előnyökkel egyaránt 
maradéktalanul tisztában legyenek. A 
tagállamoknak – Franciaország és 
Belgium példáját követve – különösen 
mérlegelniük kell a kozmetikai célú 
implantátumok reklámozásának betiltását.

Or. en

Indokolás

A plasztikai sebészetet, például a mellimplantátumokat hirdető reklámok elbagatellizálhatják 
az ilyen beavatkozások veszélyeit. Egyes tagállamok már betiltották a plasztikai sebészet 
reklámozását, és az Unióban a vényköteles gyógyszerek reklámozása is tilos.

Módosítás 159
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 
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fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése és gyártása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyek az emberi testbe is 
bekerülhetnek, és ezeken az 
orvostechnikai eszközökön a lehető 
legszigorúbb megfelelőségértékelési 
eljárást kell elvégezni.

fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése és gyártása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyeket a rendeltetésszerű 
használat során szándékosan bevisznek az 
emberi testbe, és ezeken a lehető 
legszigorúbb megfelelőségértékelési 
eljárást kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 160
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 
fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése és gyártása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyek az emberi testbe is 
bekerülhetnek, és ezeken az orvostechnikai 
eszközökön a lehető legszigorúbb 
megfelelőségértékelési eljárást kell 
elvégezni.

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 
fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése és gyártása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyek az emberi testbe is 
bekerülhetnek, és ezeken az orvostechnikai 
eszközökön a lehető legszigorúbb 
megfelelőségértékelési eljárást kell 
elvégezni, és azokra ugyanilyen normákat 
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kell alkalmazni.

Or. sl

Módosítás 161
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 
fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése és gyártása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyek az emberi testbe is 
bekerülhetnek, és ezeken az 
orvostechnikai eszközökön a lehető 
legszigorúbb megfelelőségértékelési 
eljárást kell elvégezni.

(13) Az orvostechnikai eszközökhöz 
használt nanoanyagok kockázatai és haszna 
kérdésében még tudományos 
bizonytalanság tapasztalható. Az 
egészségvédelem magas szintjének, az áruk 
szabad mozgásának és a gyártókat érintő 
jogbiztonság garantálása érdekében a 
nanoanyag fogalmának meghatározásáról 
szóló, 2011. október 18-i 2011/696/EU 
bizottsági ajánlás alapján be kell vezetni a 
nanoanyagok egységes 
fogalommeghatározását, mégpedig 
kellőképpen rugalmasan ahhoz, hogy ezt a 
fogalommeghatározást hozzá lehessen 
igazítani a tudományos és műszaki 
fejlődéshez, továbbá az abból következő 
uniós és nemzetközi szintű szabályozási 
fejleményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök tervezése, gyártása és 
megfelelőségértékelési eljárása során a 
gyártóknak különös gondossággal kell 
eljárniuk, amikor olyan nanoanyagokat 
használnak, amelyek kifejezett rendeltetése 
az, hogy bekerüljenek az emberi testbe, és 
további alapvető követelményeket kell 
figyelembe venniük a felhasznált 
nanoanyagok és azoknak a megfelelő 
eszközcsoportban való felhasználása 
tekintetében, továbbá ezeken az 
orvostechnikai eszközökön a lehető 
legszigorúbb megfelelőségértékelési 
eljárást kell elvégezni.

Or. de
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Indokolás

Sok orvostechnikai eszköz tartalmaz nanoanyagokat, azonban ezek nem jelentenek veszélyt a 
betegre nézve. A nanoanyagokkal működő orvostechnikai eszközök osztályozása során ezért 
figyelembe kell venni a nanoanyagok rendeltetésszerű hatását.

Módosítás 162
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az emberi eredetű anyagok 
adományozása és azt követő kezelési 
célokra történő felhasználása során 
használt orvostechnikai eszközöknek 
eleget kell tenniük a minőségi és 
biztonsági előírásokat szavatoló európai 
uniós közegészségügyi jogszabályoknak, 
többek között az emberi vér és 
vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, 
feldolgozására, tárolására és elosztására 
vonatkozó minőségi és biztonsági 
előírások megállapításáról szóló 
2002/98/EK irányelvnek és az ahhoz 
kapcsolódó további irányelveknek.

Or. en

Indokolás

A vér gyűjtése, tárolása, vizsgálata és feldolgozása során használt orvostechnikai 
eszközöknek, például az aferezisgépeknek már jelenleg is hat további uniós közegészségügyi 
jogszabálynak kell megfelelniük. A meglévő jogszabályok biztosítják, hogy az ilyen 
eszközökből származó vér és vérkomponensek eleget tegyenek bizonyos szigorú előírásoknak, 
ennélfogva magukra az eszközökre – már jelenleg – is a legszigorúbb betegbiztonsági 
előírások és ellenőrzések alkalmazandók.

Módosítás 163
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az egynél több beültethető 
alkatrészből álló eszközök, például a 
csípőimplantátumok esetében biztosítani 
kell a különböző gyártóktól származó 
alkatrészek kompatibilitását, elkerülendő 
az eszköz funkcionális részének cseréjét és 
ezáltal a betegeket érő felesleges 
kockázatokat és kellemetlenséget. A 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy 
szükség van-e további intézkedésekre a 
csípőimplantátumok különböző gyártóktól 
származó megfelelő alkatrészei 
kompatibilitásának biztosításához, 
figyelembe véve, hogy a csípőműtétek 
alanyai legtöbbször idős emberek, akiknél 
e műtétek nagyobb egészségügyi 
kockázattal járnak.

Or. en

Módosítás 164
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A termékek forgalmazására vonatkozó 
új jogszabályi keretben foglaltaknak 
megfelelően helyénvaló egyértelműen 
meghatározni a különböző gazdasági 
szereplők, többek között az importőrök és a 
forgalmazók általános kötelezettségeit, 
mindezt az e rendelet egyes részeiben előírt 
egyedi kötelezettségek sérelme nélkül, és 
azzal a céllal, hogy a releváns szereplők 
számára érthetőbbé váljanak a jogi 
követelmények és ezáltal jobban 
tiszteletben tartsák jogszabályi 
rendelkezéseket.

(24) A termékek forgalmazására vonatkozó 
új jogszabályi keretben foglaltaknak 
megfelelően helyénvaló egyértelműen 
meghatározni a különböző gazdasági 
szereplők, többek között az importőrök és a 
forgalmazók általános kötelezettségeit, 
mindezt az e rendelet egyes részeiben előírt 
egyedi kötelezettségek sérelme nélkül, és 
azzal a céllal, hogy a releváns szereplők 
számára érthetőbbé váljanak a jogi 
követelmények és ezáltal jobban 
tiszteletben tartsák jogszabályi 
rendelkezéseket. Meg kell teremteni azon 
feltételeket, amelyek lehetővé teszik az 
intelligens szakosodásban érintett kis- és 



AM\935943HU.doc 15/97 PE510.741v01-00

HU

középvállalkozások számára e piachoz 
való könnyebb hozzáférést.

Or. sl

Módosítás 165
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak érdekében, hogy a 
károsodásnak, illetve a gyártó 
fizetőképtelenségének a kockázatát ne 
hárítsák át az orvostechnikai eszközök 
miatt ártalmat elszenvedő betegekre, 
valamint hogy a kezelés költségét a 
kifizetők viseljék, a gyártókat megfelelő 
minimális fedezetű felelősségbiztosítás 
megkötésére kell kötelezni.

Or. en

Módosítás 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak érdekében, hogy a 
károsodásnak, illetve a gyártó 
fizetőképtelenségének a kockázatát ne 
hárítsák át az orvostechnikai eszközök 
miatt ártalmat elszenvedő betegekre, a 
gyártókat megfelelő fedezetű 
felelősségbiztosítás megkötésére kell 
kötelezni.

Or. en
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Módosítás 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Annak érdekében, hogy az ártalmat 
elszenvedő betegeket minden károsodásért 
kártalanítsák, illetve a gyártó 
fizetőképtelenségét megelőzendő, a 
gyártókat megfelelő minimális fedezetű 
felelősségbiztosítás megkötésére kell 
kötelezni.

Or. en

Indokolás

A megfelelő minimális fedezetű felelősségbiztosítás szavatolná, hogy a károsodás kockázata, 
valamint a gyártó fizetőképtelenségének kockázata ne a sérült betegekre és a kezelés költségét 
viselő kifizetőkre háruljon.

Módosítás 168
Pat the Cope Gallagher

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A szakképzett személynek minimális 
szintű képesítéssel kell rendelkeznie, 
ideértve a végzettségre vonatkozó 
követelményeket, a tapasztalatot és a 
regisztrált szakmai minősítést. E szakmai 
regisztráció egyik példája lehet, különösen 
a mérnökök körében, ha a szakképzett 
személy teljesíti az Eur Ing minősítéshez, 
azaz a bejegyzett mérnökök uniós szintű 
szakmai minősítéséhez szükséges nemzeti 
követelményeket.
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Or. en

Módosítás 169
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni.

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni. Az egyszer 
használatos beültethető eszközök és a 
sebészeti invazív eszközök 
újrafeldolgozása tilos.

Or. fr
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Módosítás 170
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni.

(31) A 2008/98/EK irányelvben 
meghatározott hulladékgazdálkodási 
hierarchia betartása érdekében 
alapvetően valamennyi eszköznek 
újrafelhasználhatónak kell lennie, és a 
gyártó feladata kell, hogy legyen 
megfelelő – a beteg vagy más felhasználó 
biztonságához kapcsolódó – tudományos 
bizonyítékokkal igazolni az e szabálytól 
való eltérést.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök egyszeri felhasználása nyomán hatalmas mennyiségű, olykor 
mérgező hulladék keletkezik. A kapcsolódó hulladékgazdálkodás ökológiai és pénzügyi 
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költségeit ezután hozzá kell adni az eszközök gyártásának, engedélyezésének és az azokhoz 
való hozzáférés biztosításának költségeihez, ami ellentétes a fenntartható egészségügyi 
ellátórendszer elképzelésével.

Módosítás 171
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni.

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni. Azon egyszer 
használatos orvostechnikai eszközöket, 
amelyek esetében előzetesen megállapított 
biztonsági kockázat áll fenn, nem 
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dolgozzák fel újra. Az ilyen kockázattal 
járó eszközökről listát készítenek.

Or. cs

Módosítás 172
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni.

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni. Az 
egyértelműség kedvéért csak az „egyszeri 
felhasználásra szánt eszközt” kell 
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újrafeldolgozni, az „egyszer használatos 
eszközt” nem. Ezért az újrafeldolgozás 
tekintetében a „többször használatos 
eszköz”, az „egyszeri felhasználásra szánt 
eszköz” és az „egyszer használatos 
eszköz” fogalmát e rendeletben meg kell 
határozni, és e fogalmakat meg kell 
különböztetni egymástól.

Or. en

Módosítás 173
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Tekintettel az egyszer használatos 
eszközök és újrafeldolgozásuk Unió-szerte 
rendkívül összetett jellegére, elsőként azt 
kell mérlegelni, hogy egy jelentős 
szakpolitikai módosítás milyen hatással 
lehet a betegek, a klinikai szakemberek és 
más érdekelt felek biztonságára. 
Ennélfogva mindenekelőtt 
elszámoltatható és átlátható 
hatásvizsgálatot kell végezni, amely 
figyelembe veszi a szakpolitikai 
fellépésnek, illetve az ilyen fellépés 
elmaradásának gazdasági, társadalmi (az 
egészségügyi rendszereket is beleértve) és 
környezeti következményeit. Ha a 
hatásvizsgálat megvalósítható, annak 
eredményeiről valamennyi érdekelt fél 
számára jelentésben kell beszámolni.

Or. en

Indokolás

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
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nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such 
scientific evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, 
clinicians, manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative 
changes it is recommended that an impact assessment first be conducted that studies and 
analyses the advantages and disadvantages that could result to public safety.

Módosítás 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket alapvető tájékoztatásban kell 
részesíteni a beültetett eszközről oly 
módon, hogy az eszköz azonosítható 
legyen, és a betegek értesüljenek minden 
szükséges figyelmeztetésről és 
meghozandó óvintézkedésről, mint pl. 
hogy az eszköz kompatibilis-e bizonyos 
diagnosztikai eszközökkel vagy biztonsági 
ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket lehetőség szerint előzetes
alapvető tájékoztatásban kell részesíteni a 
beültetett eszközről oly módon, hogy az 
eszköz azonosítható legyen, és a betegek 
értesüljenek minden szükséges 
figyelmeztetésről és meghozandó 
óvintézkedésről, mint pl. hogy az eszköz 
kompatibilis-e bizonyos diagnosztikai 
eszközökkel vagy biztonsági 
ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

Or. en

Módosítás 175
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket alapvető tájékoztatásban kell 
részesíteni a beültetett eszközről oly 
módon, hogy az eszköz azonosítható 
legyen, és a betegek értesüljenek minden 
szükséges figyelmeztetésről és 
meghozandó óvintézkedésről, mint pl. 

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket alapvető tájékoztatásban kell 
részesíteni a beültetett eszközről oly 
módon, hogy az eszköz azonosítható 
legyen, és a betegek értesüljenek az eszköz 
fő jellemzőiről, a lehetséges káros 
hatásokról, a lehetséges egészségügyi 
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hogy az eszköz kompatibilis-e bizonyos 
diagnosztikai eszközökkel vagy biztonsági 
ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

kockázatokra vonatkozó figyelmeztetésről, 
a műtét után szükséges követő 
intézkedésekről, valamint minden 
szükséges figyelmeztetésről és 
meghozandó óvintézkedésről, mint pl. 
hogy az eszköz kompatibilis-e bizonyos 
diagnosztikai eszközökkel vagy biztonsági 
ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

Or. en

Módosítás 176
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az orvostechnikai eszközökön 
rendszerint fel kell tüntetni a CE-jelölést, 
hogy jelölje az ennek a rendeletnek való 
megfelelést, és ezáltal lehetővé váljon 
Unión belüli szabad mozgásuk és 
rendeltetési céljuknak megfelelő üzembe 
helyezésük. A tagállamok az ebben a 
rendeletben előírt követelményekkel 
kapcsolatos okokból nem 
akadályoztathatják az ilyen termékek 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését.

(33) Az orvostechnikai eszközökön 
rendszerint fel kell tüntetni a CE-jelölést, 
hogy jelölje az ennek a rendeletnek való 
megfelelést, és ezáltal lehetővé váljon 
Unión belüli szabad mozgásuk és 
rendeltetési céljuknak megfelelő üzembe 
helyezésük. A tagállamok az ebben a 
rendeletben előírt követelményekkel 
kapcsolatos okokból nem 
akadályoztathatják az ilyen termékek 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését. Engedélyezi kell azonban, 
hogy a tagállamok maguk dönthessenek 
valamely adott típusú orvostechnikai 
eszköz használatának az e rendeletben 
nem szabályozott szempontokhoz 
kapcsolódó korlátozásáról.

Or. en

Módosítás 177
Françoise Grossetête
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az orvostechnikai eszközök 
forgalomba hozatal utáni 
biztonságosságának. Segít egyben az 
orvosi hibák csökkentésében és a 
hamisított eszközök elleni küzdelemben is. 
Az egyedi eszközazonosító rendszer 
használata továbbá a kórházak vásárlási 
politikáját és készletkezelését is javítja, és
kompatibilisnek kell lennie a 
2011/62/EU irányelv szerinti biztonsági 
elemekkel.

Or. fr

Módosítás 178
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az orvostechnikai eszközök 

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

forgalomba hozatal utáni 
biztonságosságának. Segít egyben az 
orvosi hibák csökkentésében és a 
hamisított eszközök elleni küzdelemben is. 
Az egyedi eszközazonosító rendszer 
használata továbbá a kórházak és 
gyógyszerészek vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja, és 
kompatibilisnek kell lennie az említett 
környezetekben már működő más 
hitelesítési rendszerekkel.

Or. fr

Indokolás

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelv értelmében várhatóan elektronikus gyógyszer-
hitelesítési rendszer bevezetésére kerül sor. Fontos, hogy az orvostechnikai eszközökre és a 
gyógyszerekre vonatkozó rendszerek kompatibilisek legyenek egymással, mivel csak így 
kerülhető el, hogy az ellátási lánc mindkét terméktípussal dolgozó szereplőire jelentős és akár 
kezelhetetlen teher nehezedjen.

Módosítás 179
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(34) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az orvostechnikai eszközök 
forgalomba hozatal utáni 
biztonságosságának. Segít egyben az 
orvosi hibák csökkentésében és a 
hamisított eszközök elleni küzdelemben is. 
Az egyedi eszközazonosító rendszer 
használata továbbá a kórházak, a 
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politikáját és készletkezelését is javítja. nagykereskedők és a gyógyszerészek
vásárlási politikáját és készletkezelését is 
javítja, és kompatibilisnek kell lennie az 
említett környezetekben már működő más 
hitelesítési rendszerekkel.

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelv értelmében várhatóan elektronikus gyógyszer-
hitelesítési rendszer bevezetésére kerül sor. Fontos, hogy az orvostechnikai eszközökre és a 
gyógyszerekre vonatkozó rendszerek kompatibilisek legyenek egymással. Ellenkező esetben 
mindez az ellátási lánc mindkét terméktípussal dolgozó szereplői számára jelentős és akár 
kezelhetetlen terhet jelentene.

Módosítás 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) 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.

(35) Az átláthatóság, valamint az 
egyértelmű és nem reklámcélú
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.

Or. en

Módosítás 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az átláthatóság és a jobb tájékoztatás (35) Az átláthatóság, valamint a 
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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.

közérthető, megbízható, objektív, könnyen 
hozzáférhető és nem reklámcélú
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.

Or. en

Módosítás 182
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) 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 
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. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

(37) 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 
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. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál. A vigilanciával 
kapcsolatos és a piacfelügyeleti 
információk rendszeres áttekintését az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság rendelkezésére kell 
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bocsátani.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság számára hasznos a vigilanciával kapcsolatos 
és piacfelügyeleti információk áttekintése. Mivel az ilyen információkat körültekintően kell 
kezelni, azokat az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kell 
benyújtania az európai adatbank részére.

Módosítás 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) 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 
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. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

(37) Az Eudamed elektronikus 
rendszereinek lehetővé kell tenniük, hogy a 
nyilvánosság megfelelő tájékoztatást 
kapjon az uniós piacon kapható 
eszközökről. Elengedhetetlen az Eudamed 
elektronikus rendszerének azon részeihez 
való megfelelő szintű hozzáférés 
biztosítása a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára, amely 
részek a közegészségügyi és 
biztonságossági szempontból esetleges 
kockázatokkal járó orvostechnikai 
eszközökről nyújtanak kulcsfontosságú 
információkat. Az adatokhoz való 
hozzáférést kérésre, az 1049/2001/EK 
rendeletnek megfelelően kell biztosítani. 
A klinikai 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. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 
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bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

Or. en

Indokolás

Ez összhangban áll az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel.

Módosítás 184
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak egy 
nyilvánosan elérhető dokumentumban 
össze kell foglalniuk az eszköz fő 
biztonsági és teljesítőképességbeli 
szempontjait, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében – a fokozott 
átláthatóság érdekében – a gyártóknak egy 
nyilvánosan elérhető dokumentumban 
össze kell foglalniuk az eszköz fő 
biztonsági és teljesítőképességbeli 
szempontjait, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

Or. sl

Módosítás 185
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak egy 

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak jelentést 
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nyilvánosan elérhető dokumentumban 
össze kell foglalniuk az eszköz fő 
biztonsági és teljesítőképességbeli
szempontjait, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

kell készíteniük az eszköz fő biztonsági és 
teljesítőképességbeli szempontjairól, 
valamint a klinikai értékelés 
eredményeiről. A biztonságosságról és a 
teljesítőképességről szóló jelentésnek 
nyilvánosan elérhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak egy 
nyilvánosan elérhető dokumentumban 
össze kell foglalniuk az eszköz fő 
biztonsági és teljesítőképességbeli 
szempontjait, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak a 
forgalombahozatali engedélyezésre 
irányuló eljárásban részt vevő nemzeti 
hatóság, vagy adott esetben az Ügynökség 
számára az adott eszköz 
biztonságosságáról és klinikai 
teljesítőképességéről szóló teljes jelentést 
kell készíteniük. A teljes jelentést és a 
hozzá tartozó összefoglalót az Eudameden 
keresztül nyilvánosan elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) A diagnosztikai és mérési funkcióval 
rendelkező invazív eszközök esetében a 
tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük a betegek 
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közötti fertőzés és mikrobiális 
szennyeződés kockázatának megelőzésére.
E célból a tagállamoknak a betegek 
biztonsága érdekében ki kell küszöbölniük 
az ismert vagy előre látható kockázatokat, 
többek között a legszigorúbb fertőtlenítési 
szintek és eljárások előírása, valamint 
ezek felhasználók és egészségügyi 
intézmények általi eredményes 
végrehajtásának biztosítása révén. Az e 
rendelet 74. cikkében foglalt 
rendelkezésekkel összhangban a Bizottság 
meggyőződik ezen egészségvédelmi 
intézkedések megfelelőségéről.

Or. xm

Indokolás

A közelmúltbeli klinikai értékelésekből az derül ki, hogy magas a kockázata a szexuális úton 
terjedő betegségek (humán papillomavírus, herpesz, hepatitis) kórokozóinak betegről betegre 
történő átterjedésének. A gyakorlatban az ilyen eszközökre vonatkozó és a betegek 
biztonságát szolgáló egyedi protokolloktól való eltérés fertőzéshez és néhány esetben a 
betegek halálához vezetett.

Módosítás 188
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A magas kockázatú 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 az új eszközökre, az új 
technológiát alkalmazó eszközökre, az 
olyan kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 

(42) A magas kockázatú innovatív 
orvostechnikai eszközök esetében az 
illetékes hatóságokat már korai fázisban 
értesíteni kell az olyan eszközökről, 
amelyeken megfelelőségértékelési eljárást 
kell végezni, és egységes műszaki előírás 
vagy a klinikai értékelés elvégzésére 
vonatkozó iránymutatás hiányában fel 
kell őket jogosítani arra, hogy 
megvizsgálják a klinikai adatokat és 
tudományos értékelést készítsenek, 
különös tekintettel az új eszközökre, az új 
technológiát alkalmazó eszközökre, az 
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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 
orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

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 
orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

Or. en

Módosítás 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A magas kockázatú 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 az új eszközökre, az 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 

(42) A magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében az 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 az új eszközökre, az 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 
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kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
– önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

kérelmét benyújtaná a kijelölt szervezetnek 
– önkéntesen tájékoztassa az illetékes 
hatóságot arról, hogy egy magas kockázatú 
orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

Or. en

Módosítás 190
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A magas kockázatú eszközök 
tudományos értékelés által érintett 
gyártója részére tanácsadást kell nyújtani 
eszközei megfelelőségének megfelelő 
értékelésére vonatkozóan, különösen a 
klinikai értékeléshez szükséges klinikai 
adatok tekintetében. Ezt a tudományos 
tanácsadást a tudományos tanácsadó 
testület vagy egy uniós 
referencialaboratórium nyújthatja, és azt 
a nyilvános adatbázisban közzéteszik.

Or. en

Módosítás 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A megfelelőségértékelési eljárást 
nem minden eszköztípusra kell 
alkalmazni. A következők tekintetében 
gyorsított központi forgalombahozatali 
engedélyezési eljárást kell bevezetni:
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- a szívvel, a központi keringési 
rendszerrel és a központi idegrendszerrel 
való közvetlen érintkezésben történő 
használatra szánt beültethető és aktív 
terápiás eszközök;
– a gerincbe, valamint a csípő-, váll- és 
térdízületekbe beültethető eszközök, az 
oszteoszintézishez használt eszközök és 
tartozékok kivételével;
– esztétikai célú beültethető és invazív 
eszközök.
A IIb. és III. osztályba tartozó valamennyi 
egyéb eszköz tekintetében gyorsított 
központi forgalombahozatali 
engedélyezési eljárást kell bevezetni.

Or. xm

Indokolás

Az egyesült államokbeli piacra jutásnak sok esetben előfeltétele a sikeres uniós szabályozás és 
forgalmazás. A jelenlegi megfelelőségértékelési rendszer kialakítása nyomán az Egyesült 
Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) az uniós piacot egyfajta nagyléptékű 
klinikai vizsgálatként, az uniós polgárokat pedig kísérleti állatként használja, teljesen ingyen. 
Nemkívánatos események alkalmával ez versenyhátrányba kényszeríti az uniós 
munkavállalókat és egészségbiztosítókat, ami pedig kedvezőtlenül érinti az EU átfogó 
termelékenységét és versenyképességét.

Módosítás 192
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet 
megfelelő szintű részvétele kötelező, a III. 

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet 
megfelelő szintű részvétele kötelező, a III. 
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osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges.

osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges. A 
termékosztályozás szigorítása esetén
megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot 
kell biztosítani. Különösen az évtizedek 
óta piacon lévő, megbízható és 
problémamentes eszközök esetében 
enyhíteni kell a felesleges további 
bevizsgálásra vonatkozó kötelezettségeket. 
Az erre felhasznált erőforrásokat 
célszerűbb lenne az innovációra fordítani.

Or. fi

Módosítás 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet 
megfelelő szintű részvétele kötelező, a III. 
osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 194
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet
megfelelő szintű részvétele kötelező, a III. 
osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges.

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében kötelező egy kijelölt 
szervezet által végzett szigorú ellenőrzés, a 
III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges.

Or. fr

Módosítás 195
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) A megfelelőségértékelési eljárásokat 
egyszerűsíteni és ésszerűsíteni kell, a 
kijelölt szervezetekkel szemben az 
értékeléseik elvégzésével kapcsolatban 
támasztott követelményeket pedig az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében egyértelműen meg kell 
határozni.

(45) A megfelelőségértékelési eljárásokat 
meg kell erősíteni és ésszerűsíteni kell, a 
kijelölt szervezetekkel szemben az 
értékeléseik elvégzésével kapcsolatban 
támasztott követelményeket pedig az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében egyértelműen meg kell 
határozni.

Or. fr
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Módosítás 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46a) Az általános piaci biztonság 
szavatolása érdekében minden természetes 
és jogi személy jogosult jóhiszeműen 
nyilvánosságra hozni vagy közzétenni egy 
adott tényre, adatra vagy cselekvésre 
vonatkozó információt, ha úgy ítéli meg, 
hogy e tény, adat vagy cselekvés 
ismeretének hiánya veszélyt jelent az 
egészségre vagy a környezetre.

Or. xm

Indokolás

E preambulumbekezdés célja a visszaéléseket jelentők védelmének biztosítása.

Módosítás 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A klinikai vizsgálatok szabályainak 
összhangban kell állniuk az ezen a téren 
alkalmazandó, főbb nemzetközi 
iránymutatásokkal – ilyen pl. az ISO 
14155:2011 „Orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata humán alanyokon. Jó 
klinikai gyakorlat” nemzetközi szabvány és 
az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás 
etikai elveiről szóló, az Orvosok 
Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozatának legfrissebb (2008-as)
változata – annak biztosítására, hogy az 
Unióban végzett klinikai vizsgálatokat 
máshol is elfogadják, és az Unión kívül 

(47) A klinikai vizsgálatok szabályainak 
összhangban kell állniuk az ezen a téren 
alkalmazandó, főbb nemzetközi 
iránymutatásokkal – ilyen pl. az ISO 
14155:2011 „Orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata humán alanyokon. Jó 
klinikai gyakorlat” nemzetközi szabvány 
vagy annak bármely későbbi változata és 
az emberi alanyokat bevonó orvosi kutatás 
etikai elveiről szóló, az Orvosok 
Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozatának legfrissebb változata –
annak biztosítására, hogy az Unióban 
végzett klinikai vizsgálatokat máshol is 
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nemzetközi iránymutatások szerint végzett 
klinikai vizsgálatokat e rendelet értelmében 
el lehessen fogadni.

elfogadják, és az Unión kívül nemzetközi 
iránymutatások szerint végzett klinikai 
vizsgálatokat e rendelet értelmében el 
lehessen fogadni.

Or. en

Módosítás 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Annak biztosítására, hogy mindegyik 
klinikai vizsgálat nyilvánosan elérhető 
elektronikus adatbázisban regisztrálva 
legyen, uniós szintű elektronikus rendszert 
kell létrehozni. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 8. cikkében elismert, a 
személyes adatok védelméhez való jog 
védelme érdekében a klinikai 
vizsgálatokban részt vevő alanyok 
személyes adatait nem lehet rögzíteni az 
elektronikus rendszerben. A gyógyszerek 
klinikai vizsgálataival való szinergia 
biztosítására az orvostechnikai eszközökön 
végzett klinikai vizsgálatok elektronikus 
rendszerének interoperábilisnek kell lennie 
az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszereken végzett klinikai vizsgálatok 
céljára létrehozandó uniós adatbázissal.

(48) Annak biztosítására, hogy mindegyik 
klinikai vizsgálat nyilvánosan elérhető 
elektronikus adatbázisban regisztrálva 
legyen, uniós szintű elektronikus rendszert 
kell létrehozni. Az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 8. cikkében elismert, a 
személyes adatok védelméhez való jog 
védelme érdekében a klinikai 
vizsgálatokban részt vevő alanyok 
személyes adatait nem lehet rögzíteni az 
elektronikus rendszerben. A gyógyszerek 
klinikai vizsgálataival való szinergia 
biztosítására az orvostechnikai eszközökön 
végzett klinikai vizsgálatok elektronikus 
rendszerének interoperábilisnek kell lennie 
az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszereken végzett klinikai vizsgálatok 
céljára létrehozandó uniós adatbázissal és 
az Egyesült Államok Élelmiszer- és 
Gyógyszerügyi Hatóságának (FDA) 
www.clinicaltrials.com oldalon található 
adatbázisával.

Or. en

Indokolás

Egyes klinikai vizsgálatokat az Egyesült Államokban és az Európai Unióban azonos eszközzel 
és/vagy azonos klinikai vizsgálati protokoll alapján végeznek. Az információk mindkét 
adatbázisban történő közzététele javítaná az átláthatóságot a klinikai vizsgálatokban részt 
vevő betegek és a hatóságok számára.
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Módosítás 199
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A klinikai vizsgálatok és más, az 
érintett számára kockázatot jelentő 
klinikai értékelő tanulmányok csak egy 
etikai bizottság értékelését és jóváhagyását 
követően engedélyezhetők.

Or. en

Módosítás 200
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A megbízónak a klinikai vizsgálatok 
során előforduló, bizonyos nemkívánatos 
eseményeket be kell jelentenie az érintett 
tagállamoknak, amelyeknek lehetőségében 
kell állnia a vizsgálat leállítása vagy 
felfüggesztése abban az esetben, 
amennyiben ezt a klinikai vizsgálatban 
részt vevő alanyok magas szintű védelme 
érdekében szükségesnek ítélik. Ezeket az 
információkat meg kell küldeni a többi 
tagállamnak.

(50) A megbízónak a klinikai vizsgálatok 
során előforduló nemkívánatos 
eseményeket be kell jelentenie az érintett 
tagállamoknak, amelyeknek lehetőségében 
áll a vizsgálat leállítása vagy 
felfüggesztése abban az esetben, 
amennyiben ezt a klinikai vizsgálatban 
részt vevő alanyok magas szintű védelme 
érdekében szükségesnek ítélik. Ezeket az 
információkat megküldik a többi 
tagállamnak, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak és a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis
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Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) A megbízónak a klinikai vizsgálatok 
során előforduló, bizonyos nemkívánatos 
eseményeket be kell jelentenie az érintett 
tagállamoknak, amelyeknek lehetőségében 
kell állnia a vizsgálat leállítása vagy 
felfüggesztése abban az esetben, 
amennyiben ezt a klinikai vizsgálatban 
részt vevő alanyok magas szintű védelme 
érdekében szükségesnek ítélik. Ezeket az 
információkat meg kell küldeni a többi 
tagállamnak.

(50) A megbízónak a klinikai vizsgálatok 
során előforduló, bizonyos nemkívánatos 
eseményeket, többek között az eszköz 
súlyos nemkívánatos hatásait, az eszköz 
hatásait és az eszközhibákat be kell 
jelentenie az érintett tagállamoknak, 
amelyeknek lehetőségében kell állnia a 
vizsgálat leállítása vagy felfüggesztése 
abban az esetben, amennyiben ezt a 
klinikai vizsgálatban részt vevő alanyok 
magas szintű védelme érdekében 
szükségesnek ítélik. Ezeket az 
információkat meg kell küldeni a többi 
tagállamnak.

Or. en

Indokolás

Az új megfogalmazás összhangban áll az „Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata humán 
alanyokon. Jó klinikai gyakorlat” című ISO 14155 szabvány szövegével.

Módosítás 202
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51 a) Az érintett számára kockázatot 
jelentő klinikai vizsgálatok csak egy etikai 
bizottság értékelését és jóváhagyását 
követően engedélyezhetők.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozásról szóló vitával összefüggésben az előadó 
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úgy véli, hogy meg kell erősíteni az etikai bizottság szerepét.

Módosítás 203
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51b) Azon személyekre - például a 
gyermekekre és a cselekvőképtelen 
személyekre – vonatkozóan, akik nem 
tudnak beleegyező nyilatkozatot tenni, az 
emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerkészítményekkel végzett klinikai 
vizsgálatok során alkalmazandó helyes 
klinikai gyakorlat bevezetésére vonatkozó
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben¹ foglaltakkal megegyező
szigorú szabályokat kell előírni.
¹ HL L 121., 2001.5.1., 34. o. (magyar 
nyelvű különkiadás, 15. fejezet, 6. kötet, 
463. o.).

Or. en

Indokolás

A gyógyszerkészítmények klinikai vizsgálatára vonatkozó javaslattal összevetve a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések rendkívül hatástalanok és pontatlanok. A klinikai 
vizsgálatok igen komoly kockázatot jelenthetnek a beteg számára, például gerincvelő-
csapolással történő mintavétel esetén. Ennélfogva a rendelkezéseket pontosítani kell. A 
javaslat célja legalább olyan védelmi szint fenntartása, amelyet a gyógyszerkészítmények 
klinikai vizsgálata tekintetében 2001 óta a 2001/20/EK irányelv biztosít.

Módosítás 204
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) 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.

(53) Az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket fel kell jogosítani arra, hogy 
nemzeti szinten harmonizált formában 
jelenthessék be a gyanítható baleseteket, és 
adott esetben biztosítani kell számukra a 
névtelenséget. 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. fejezetben szereplő vigilanciaeljárások csak akkor működnek megfelelően, ha az 
egészségügyi szakemberek úgy érzik, hogy az események bejelentésekor nem kell megtorlástól 
tartaniuk. Bizonyos körülmények között a teljes körű és valós eseményjelentés biztosítása 
érdekében szükség lehet a bejelentők névtelenségét garantáló védelemre.

Módosítás 205
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) 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.

(53) Az egészségügyi szakemberek és a 
betegek jogosultak arra, hogy nemzeti 
szinten harmonizált formában jelenthessék 
be a gyanítható baleseteket. Amikor a 
tagállami illetékes hatóságok megerősítik, 
hogy baleset történt, értesítik a gyártókat és 
adott esetben azok leányvállalatait vagy 
alvállalkozóit, szakmai partnereiket, a 
többi tagállamot, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot és a Bizottságot, hogy 
minimálisra csökkenjen az ilyen váratlan 
események megismétlődésének lehetősége.
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Or. en

Módosítás 206
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A bejelentett baleset és helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedések 
értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, 
de ha több tagállamban is történtek hasonló 
váratlan események, vagy több 
tagállamban is szükség volt helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedésekre, 
gondoskodni kell a koordinációról, hogy 
meg lehessen osztani egymással a 
forrásokat, és biztosítani lehessen a 
korrekciós intézkedések egységességét.

(54) A bejelentett baleset és helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedések 
értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, 
de ha több tagállamban is történtek hasonló 
váratlan események, vagy több 
tagállamban is szükség volt helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedésekre, 
gondoskodni kell a koordinációról, hogy 
meg lehessen osztani egymással a 
forrásokat, és biztosítani lehessen a 
korrekciós intézkedések egységességét, 
valamint az eljárások átláthatóságát.

Or. sl

Módosítás 207
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54a) Annak értékelése céljából, hogy az 
érintett orvostechnikai eszközzel 
kapcsolatban szükséges-e valamilyen 
fellépés, a gyártóknak az előny/kockázat 
arányra, valamint a lakosság kitettségére 
vonatkozó adatok tekintetében 
rendszeresen jelentést kell tenniük a III. 
osztályba sorolt orvostechnikai 
eszközökről.

Or. en
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Módosítás 208
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A klinikai vizsgálat alatt bekövetkező 
súlyos nemkívánatos események 
bejelentése és az orvostechnikai eszköz 
forgalomba hozatalát követően előforduló 
súlyos nemkívánatos események 
bejelentése között egyértelmű különbséget 
kell tenni, hogy elkerülhető legyen a 
kétszeri bejelentés.

(55) A klinikai vizsgálat alatt bekövetkező 
súlyos nemkívánatos események 
bejelentése és az orvostechnikai eszköz 
forgalomba hozatalát követően előforduló 
súlyos nemkívánatos események 
bejelentése között egyértelmű különbséget 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 209
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ebbe a rendeletbe fel kell venni 
piacfelügyeletre vonatkozó szabályokat, 
hogy megszilárduljanak a tagállami 
illetékes hatóságok jogai és kötelességei, 
biztosítani lehessen piacfelügyeleti 
tevékenységeik koordinálását, és 
egyértelművé váljanak az alkalmazandó 
eljárások.

(56) Ebbe a rendeletbe fel kell venni 
piacfelügyeletre vonatkozó szabályokat, 
hogy megszilárduljanak a tagállami 
illetékes hatóságok jogai és kötelességei, 
biztosítani lehessen piacfelügyeleti 
tevékenységeik koordinálását, és 
egyértelművé váljanak az alkalmazandó 
eljárások. A Bizottságnak az Unión belüli 
teljes körű és összehangolt végrehajtás 
érdekében egyértelműen meg kell 
határoznia az ilyen ellenőrzések 
elvégzésének módját.

Or. en
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Módosítás 210
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A tagállamok felkérést kapnak arra, 
hogy súlyos szankciókat írjanak elő és 
érvényesítsenek azokkal a gyártókkal 
szemben, akik orvostechnikai eszközökkel 
csalásokat és megtévesztéseket követnek 
el. A szankciók legyenek legalább olyan 
nagyok, mint a csalással és 
megtévesztéssel elért bevételnövelő 
nyereség. A szankciók börtönbüntetést is 
magukban foglalhatnak.

Or. da

Módosítás 211
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) 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 in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 
[…/…]/EU rendeletben rá ruházott 
feladatokat, tanáccsal lássa el a 
Bizottságot, valamint támogassa a 
Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

(59) 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 in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 
[…/…]/EU rendeletben rá ruházott 
feladatokat, tanáccsal lássa el a 
Bizottságot, valamint támogassa a 
Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában. E szakértői csoport 
munkáját a különböző orvosi 
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szakterületekért felelős szakértői 
munkacsoportokból álló tudományos 
tanácsadó testületnek kell támogatnia a 
magas kockázatú eszközök értékelése, 
valamint a klinikai értékelésre vonatkozó 
iránymutatások és egységes műszaki 
előírások biztosítása céljából.

Or. en

Módosítás 212
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Létre kell hozni a betegek, klinikai 
szakemberek, ápolók, gondozók és 
egészségügyi létesítményvezetők 
szövetségeinek, az orvostechnikai 
eszközök érintett gyártóinak és más 
kapcsolódó fórumoknak a képviselőiből 
álló és a Bizottság képviselője által 
vezetett, orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó európai tanácsadó csoportot 
(MDAG), hogy az tanácsadást nyújtson az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport részére az e 
rendelettel ráruházott feladatait, azaz az 
orvosi technológia és a kapcsolódó 
szolgáltatások Unión belüli forgalomba 
hozatalának és rendelkezésre állásának 
műszaki, tudományos, társadalmi és 
gazdasági szempontjait illetően.

Or. en

Módosítás 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A Bizottság tudományos, műszaki és 
megfelelő logisztikai támogatást nyújt a 
koordináló tagállami hatóságnak, és 
gondoskodik róla, hogy az orvostechnikai 
eszközök szabályozási rendszerét helytálló, 
tudományos bizonyítékok alapján, 
hatékonyan végrehajtsák uniós szinten.

(61) A Bizottság tudományos, műszaki és 
megfelelő logisztikai támogatást nyújt a 
koordináló tagállami hatóságnak, és 
gondoskodik róla, hogy az orvostechnikai 
eszközök szabályozási rendszerét helytálló, 
tudományos bizonyítékok alapján, 
hatékonyan és egységesen végrehajtsák 
uniós szinten.

Or. en

Módosítás 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) Ez a rendelet tiszteletben tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapvető jogokat és 
alapelveket, mindenekelőtt az emberi 
méltóságot, a személyi sérthetetlenséget, a 
személyes adatok védelmét, a művészet és 
a tudomány szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a tulajdonhoz való jogot. 
Ezt a rendeletet a tagállamoknak ezekkel a 
jogokkal és alapelvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk.

(63) Ez a rendelet tiszteletben tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapvető jogokat és 
alapelveket, mindenekelőtt az emberi 
méltóságot, a személyi sérthetetlenséget, a 
szabad és tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés elvét, a személyes adatok 
védelmét, a művészet és a tudomány 
szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a 
tulajdonhoz való jogot, valamint az emberi 
jogok európai egyezményét. Ezt a 
rendeletet a tagállamoknak ezekkel a 
jogokkal és alapelvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk.

Or. en

Módosítás 215
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. A 
referencialaboratóriumok szerepének 
középpontjában a forgalomba hozatal 
utáni tevékenységnek kellene állnia, hogy 
munkájuk hasznos támogatást nyújtson a 
hatóságok munkájához. A
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Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

referencialaboratóriumok esetében a 
függetlenségnek és a feladatok világos 
meghatározásának kell előtérbe kerülnie. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. fi

Módosítás 216
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
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minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

követelmények, az osztályozási szabályok, 
a megfelelőségértékelési eljárások, 
valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy minden tagállamban egységes követelményeket állapítsanak meg a 
kijelölt szervezetre, és igazságos és egyenlő feltételeket biztosítsanak, jobb a kijelölt 
szervezetekkel szembeni „minimumkövetelmények” helyett „követelményekről” beszélni. 
Emellett ez a terminológia megfelel a kijelölt szervezet tekintetében a 768/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatban használt terminológiának.

Módosítás 217
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; az 
osztályozási szabályok, valamint a klinikai 
vizsgálatok jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentáció; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. E rendelet 
lényegi elemei, így például a biztonságra 
és teljesítményre vonatkozó általános 
követelmények, a műszaki 
dokumentációban foglalt elemek, 
valamint az uniós megfelelőségi 
nyilatkozat minimális tartalma kizárólag 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
változtathatók meg. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
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Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. cs

Módosítás 218
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 



AM\935943HU.doc 53/97 PE510.741v01-00

HU

mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, jól időzített és megfelelő 
továbbításáról.

mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. E rendelet 
lényegi elemei, úgymint az általános 
biztonsági és teljesítőképességre 
vonatkozó követelmények, a műszaki 
dokumentációban figyelembe veendő 
elemek, az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalma, a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosítása vagy kiegészítése csak rendes 
jogalkotási eljárás keretében 
módosíthatók. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, jól időzített és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Indokolás

Az említett részek a jogszabály lényegi elemei, ezért a Szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében nem módosíthatók.

Módosítás 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas (64) Az egészség és a biztonság magas 
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szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 

szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Azonban e 
rendelet alapvető elemeit, mint például a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeket, a 
műszaki dokumentációt és a CE-jelölés 
keretében a tanúsítás követelményeit 
érintő elemeket, valamint ezek 
módosítását vagy kiegészítését rendes 
jogalkotási eljárásban lehet módosítani. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
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megfelelő időben és módon eljussanak. előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon továbbítsa az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Indokolás

Itt a rendelet alapvető fontosságú területeiről van szó. Ezek a területek ezért nem 
módosíthatók felhatalmazáson alapuló jogi aktussal.

Módosítás 220
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, a 
kijelölt szervezetek, a tagállamok és a 
Bizottság igazodni tudjon az e rendelet 
által bevezetett változásokhoz, helyénvaló 
olyan átmeneti időszakot biztosítani, amely 
elégséges ezen igazodás végrehajtásához és 
a helyes alkalmazáshoz szükséges 
szervezeti intézkedések meghozatalához. 
Különösen fontos, hogy az alkalmazás első 
napjáig megfelelő számú kijelölt szervezet 
legyen megnevezve az új követelmények 
szerint, hogy el lehessen kerülni az 
orvostechnikai eszközök piaci hiányát.

(68) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, a 
kijelölt szervezetek, a tagállamok és a 
Bizottság igazodni tudjon az e rendelet 
által bevezetett változásokhoz, helyénvaló 
olyan átmeneti időszakot biztosítani, amely 
elégséges ezen igazodás végrehajtásához és 
a helyes alkalmazáshoz szükséges 
szervezeti intézkedések meghozatalához. 
Különösen fontos, hogy az alkalmazás első 
napjáig megfelelő számú kijelölt szervezet 
legyen megnevezve az új követelmények 
szerint, hogy el lehessen kerülni az 
orvostechnikai eszközök piaci hiányát. A 
kijelölt szervezetek gazdasági szereplők, 
így esetükben is felmerülhet az 
összefonódás igénye. Fontos, hogy a 
kijelölt szervezeteknek legyen lehetőségük 
az együttműködésre, és összefonódásuk ne 
tegye még nehezebbé a kis- és 
középvállalkozások beindítását.
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Or. fi

Módosítás 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, a 
kijelölt szervezetek, a tagállamok és a 
Bizottság igazodni tudjon az e rendelet 
által bevezetett változásokhoz, helyénvaló 
olyan átmeneti időszakot biztosítani, amely 
elégséges ezen igazodás végrehajtásához 
és a helyes alkalmazáshoz szükséges 
szervezeti intézkedések meghozatalához. 
Különösen fontos, hogy az alkalmazás első 
napjáig megfelelő számú kijelölt szervezet 
legyen megnevezve az új követelmények 
szerint, hogy el lehessen kerülni az 
orvostechnikai eszközök piaci hiányát.

(68) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, 
különösen a kkv-k igazodni tudjanak az e 
rendelet által bevezetett változásokhoz és 
biztosítani tudják annak megfelelő 
alkalmazását, helyénvaló olyan átmeneti 
időszakot biztosítani, amely elégséges a 
szervezeti intézkedések meghozatalához. A 
rendelet egyes, a tagállamokat és a 
Bizottságot közvetlenül érintő részeit 
azonban mielőbb végre kell hajtani. 
Különösen fontos, hogy az alkalmazás első 
napjáig megfelelő számú kijelölt szervezet 
legyen megnevezve az új követelmények 
szerint, hogy el lehessen kerülni az 
orvostechnikai eszközök piaci hiányát. 
Továbbá, az alkalmazás napján a 
III. osztályba sorolt eszközöket kezelő 
meglévő kijelölt szervezeteknek a 
31. cikkel összhangban kijelölés iránti 
kérelmet kell benyújtaniuk. 

Or. en

Módosítás 222
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szabályokat határoz meg, Ez a rendelet szabályokat határoz meg, 
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amelyeknek az Unióban forgalomba hozott 
vagy üzembe helyezett, emberi használatra 
szánt orvostechnikai eszközöknek és ezek 
tartozékainak meg kell felelniük.

amelyeknek az Unióban forgalomba hozott 
vagy üzembe helyezett, emberi használatra 
szánt orvostechnikai eszközöknek, ezek 
tartozékainak és az esztétikai célú hasonló
eszközöknek meg kell felelniük.

Or. fr

Indokolás

Az esztétikai célú orvostechnikai eszközöknek is a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 223
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában az 
orvostechnikai eszközök és tartozékaik a 
továbbiakban „eszközök” néven 
szerepelnek.

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában az 
orvostechnikai eszközök, ezek tartozékai 
és az esztétikai célú hasonló eszközök a 
továbbiakban „eszközök” néven 
szerepelnek.

Or. fr

Indokolás

Az esztétikai célú orvostechnikai eszközöknek is a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 224
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, ideértve az élő 
mikroorganizmusokat, baktériumokat, 

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, vagy ilyenekből állnak, és 
amelyek rendeltetési céljukat 
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gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 
állnak,

farmakológiai vagy immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján érik el,

Or. en

Indokolás

Az életképes biológiai anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jelenleg a 93/42/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. A kívánt hatást nem farmakológiai vagy immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján elérő biológiai anyagok általános kizárása már forgalomban 
lévő, biztonságos és hatékony orvostechnikai eszközök megszűnését eredményezné, amelyeket 
farmakológiai, immunológiai eszközök vagy anyagcsere útján kifejtett hatás hiányában nem 
lehetne gyógyszerkészítményként jóváhagyni.

Módosítás 225
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, ideértve az élő 
mikroorganizmusokat, baktériumokat, 
gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 
állnak,

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, és amelyek fő hatásukat 
farmakológiai, immunológiai vagy 
metabolikus módon érik el.

Or. de

Módosítás 226
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, ideértve az élő 

f) valamennyi olyan termék, amely a c) és 
e) pontban említettektől különböző 
életképes biológiai anyagokat vagy 
organizmusokat tartalmaz, ideértve az élő 
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mikroorganizmusokat, baktériumokat, 
gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 
állnak,

mikroorganizmusokat, baktériumokat, 
gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 
áll,

Or. en

Indokolás

Az életképes biológiai anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jelenleg a 93/42/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. A kívánt hatást nem farmakológiai vagy immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján elérő biológiai anyagok általános kizárása már forgalomban 
lévő, biztonságos és hatékony orvostechnikai eszközök megszűnését eredményezné, amelyeket 
farmakológiai, immunológiai eszközök vagy anyagcsere útján kifejtett hatás hiányában nem 
lehetne gyógyszerkészítményként jóváhagyni.

Módosítás 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) Emésztendő, valamint az emberi 
testben felszívódó vagy eloszló –
megbízható tudományos bizonyítékok 
alapján a beteg biztonságát és egészségét 
nem veszélyeztető – anyagokból vagy ilyen 
anyagok kombinációjából álló eszközök.

Or. en

Módosítás 228
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha egy adott eszköz forgalomba 
hozatalkor vagy a gyártó utasításai szerinti 
használatkor szerves részként olyan 
anyagot tartalmaz, amely külön használva 

Ha egy adott eszköz forgalomba hozatalkor 
vagy a gyártó utasításai szerinti 
használatkor szerves részként olyan 
anyagot tartalmaz, amely külön használva 
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a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében gyógyszernek 
minősülne, ideértve az említett irányelv 1. 
cikkének (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint az emberi vérből 
vagy emberi plazmából származó 
gyógyszert is, amelynek az adott eszközt 
tekintve alárendelt hatása van, az eszközt 
ezzel a rendelettel összhangban kell 
értékelni és engedélyezni.

a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében gyógyszernek 
minősülne, ideértve az említett irányelv 1. 
cikkének (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint az emberi vérből 
vagy emberi plazmából származó 
gyógyszert is, amelynek az adott eszközt 
tekintve alárendelt hatása van, az eszközt a 
nemzeti gyógyszerhatósággal vagy az 
Európai Gyógyszerügynökséggel folytatott 
konzultációt követően ezzel a rendelettel 
összhangban kell értékelni és engedélyezni.

Or. en

Módosítás 229
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a rendelet nem akadályozza az 
emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, 
vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és 
elosztására vonatkozó minőségi és 
biztonsági előírások megállapításáról, 
valamint a 2001/83/EK irányelv 
módosításáról szóló 2003. január 27-i 
2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben és az ahhoz kapcsolódó öt 
irányelvben előírt intézkedések folyamatos 
alkalmazását.
A 2002/98/EK irányelv 10. (Személyzet), 
14. (Követhetőség), 15. (A súlyos káros 
események és szövődmények bejelentése), 
19. (A donorok kivizsgálása) és 29. cikke 
(Műszaki követelmények és ezeknek a 
műszaki és tudományos fejlődéshez 
történő hozzáigazítása) szavatolja a 
donorok és a betegek biztonságát, 
ennélfogva e meglévő előírásokat fenn 
kell tartani.
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Or. en

Módosítás 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az orvostechnikai eszközök uniós 
szintű szabályozása nem sértheti a 
tagállamok azon jogát, hogy maguk 
dönthessenek valamely eszköztípus 
használatának az e rendeletben nem 
szabályozott szempontokhoz kapcsolódó 
korlátozásáról. 

Or. en

Módosítás 231
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok 
arra irányuló határozatát, hogy az e 
rendeletben nem szabályozott 
szempontokhoz kapcsolódóan korlátozzák 
valamely adott típusú orvostechnikai 
eszköz használatát.

Or. en

Indokolás

Az IVD-kre vonatkozó rendelet 13. módosításával és a gyógyszerekről szóló jogszabály egyik 
rendelkezésével összhangban álló módosítás.
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Módosítás 232
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „orvostechnikai eszköz”: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
implantátum, reagens, anyag, illetve egyéb 
árucikk, amelyet a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként történő, emberekkel 
kapcsolatos felhasználásra szánt a 
következő speciális orvosi célra:

1. „orvostechnikai eszköz”: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
implantátum, reagens, anyag, illetve egyéb 
árucikk, amelyet a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként történő, emberekkel 
kapcsolatos felhasználásra szánt a 
következő közvetlen vagy közvetett
speciális orvosi célra:

Or. en

Módosítás 233
Peter Liese

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, 
előrejelzése, figyelemmel kísérése, 
kezelése vagy enyhítése,

Or. en

Indokolás

Az IVD-kre vonatkozó rendelet 14. módosításával összhangban.

Módosítás 234
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont – 5 francia bekezdés – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

és amely elsődlegesen kívánt hatását az 
emberi szervezetben vagy az emberi testen 
nem farmakológiai, immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján éri el, de 
amelyet működésében ilyen módszerek 
segíthetnek.

és amely célját az emberi szervezetben 
vagy az emberi testen nem farmakológiai, 
immunológiai eszközök vagy anyagcsere 
útján éri el.

Or. en

Módosítás 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan orvostechnikai eszközöket, 
amelyet folyadék utántöltésére szolgáló 
csatlakozási vagy összekötő rendszerrel 
való használatra szánnak, a különböző 
gyártóknak 
egységesíteniük/szabványosítaniuk kell 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
betegek számára a krónikus betegség 
megfelelő kezelését; ellenkező esetben a 
tervezett felhasználás nem garantálható.

Or. it

Módosítás 236
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek orvostechnikai 

Törölve
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eszközöknek tekintendők függetlenül 
attól, hogy a gyártó orvosi célra szánta-e 
őket.

Or. en

Indokolás

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Módosítás 237
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek orvostechnikai 
eszközöknek tekintendők függetlenül attól, 
hogy a gyártó orvosi célra szánta-e őket.

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek, valamint a külső
fizikai hatóanyagokat alkalmazó más 
termékek orvostechnikai eszközöknek 
tekintendők.

Or. fr

Módosítás 238
Milan Cabrnoch

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



AM\935943HU.doc 65/97 PE510.741v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amely nem orvostechnikai eszköz, 
de gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott orvostechnikai eszközzel együtt 
használva lehetővé tegye vagy támogassa
az adott eszköz(ök) rendeltetésszerű 
használatát,

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amely nem orvostechnikai eszköz, 
de gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott orvostechnikai eszközzel együtt 
használva lehetővé tegye az adott 
eszköz(ök) rendeltetésszerű használatát; 
vagy annak (azok) rendeltetésszerű 
használatára figyelemmel kifejezetten 
támogassa az orvostechnikai eszköz(ök) 
orvosi funkcióképességét,

Or. en

Módosítás 239
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amely nem orvostechnikai eszköz, 
de gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott orvostechnikai eszközzel együtt 
használva lehetővé tegye vagy támogassa 
az adott eszköz(ök) rendeltetésszerű
használatát,

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amelyet gyártója arra szánt, hogy 
egy vagy több adott orvostechnikai 
eszközzel együtt használva lehetővé tegye 
vagy támogassa az adott eszköz(ök) 
rendeltetésszerű használatát,

Or. fr

Indokolás

Az „amely nem orvostechnikai eszköz” megfogalmazás kétértelmű, amennyiben a rendelet
később előírja, hogy az orvostechnikai eszközök tartozékainak eleget kell tenniük az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályoknak, valamint az 1. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdése az orvostechnikai eszközökhöz hasonlóan „eszköz” megnevezéssel illeti 
ezeket a tartozékokat. E kétértelműség kiküszöbölése érdekében a tartozék fogalmának 
meghatározásából el kell hagyni az „amely nem orvostechnikai eszköz, de” szókapcsolatot.
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Módosítás 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amely nem orvostechnikai eszköz, 
de gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott orvostechnikai eszközzel együtt 
használva lehetővé tegye vagy támogassa 
az adott eszköz(ök) rendeltetésszerű 
használatát,

2. „orvostechnikai eszköz tartozéka”: olyan 
árucikk, amely nem orvostechnikai eszköz, 
de gyártója arra szánt, hogy egy vagy több 
adott orvostechnikai eszközzel együtt 
használva lehetővé tegye vagy támogassa 
az adott eszköz(ök) rendeltetésszerű 
használatát, vagy annak (azok) 
rendeltetésszerű használatára figyelemmel 
kifejezetten támogassa az adott eszköz(ök) 
orvosi funkcióképességét,

Or. en

Módosítás 241
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) esztétikai célú eszköz: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
implantátum, anyag, hatóanyag, illetve 
egyéb árucikk, amelyet a gyártó 
önmagában vagy kombináció részeként 
történő, emberekkel kapcsolatos 
felhasználásra szánt, és amelynek célja, 
hogy – terápiás vagy helyreállító funkció 
nélkül – az emberi testbe történő beültetés, 
a szemfelszínnel érintkező elhelyezés vagy 
az emberi test felszíni területein szövet-
vagy sejtmódosulás előidézése útján –
megváltoztassa a fizikai megjelenést. »
„A tetoválásra szolgáló termékek és a 
testékszerek nem minősülnek esztétikai 
célú eszköznek.”



AM\935943HU.doc 67/97 PE510.741v01-00

HU

Or. fr

Indokolás

Az esztétikai célú orvostechnikai eszközöknek is a rendelet hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) az orvostechnikai eszköz tartozékát a 
különböző gyártóknak 
egységesíteniük/szabványosítaniuk kell 
annak érdekében, hogy mindig és 
mindenhol garantálni lehessen az egyes 
eszközöknek a beteg kezelése és a 
rendeltetésszerű használat tekintetében 
várható teljesítményét.

Or. it

Módosítás 243
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „rendelésre készült eszköz”: minden 
olyan eszköz, amely kifejezetten orvos, 
fogorvos vagy a nemzeti jogszabályok által 
személyes szakképzettsége alapján arra 
felhatalmazott, bármely más személy 
írásbeli rendelvénye alapján az adott 
személy felelősségére, egyedi tervezési 
jellemzőkkel készült, és egy adott beteg 
általi kizárólagos használatra szolgál.

3. „rendelésre készült eszköz”: minden 
olyan eszköz, amelyet egy szakképesítéssel 
rendelkező személy egyedileg és kizárólag 
egy adott beteg egyéni követelményeire és 
szükségleteire készített. Egy rendelésre 
készült eszköz gyártása történhet 
különösen kifejezetten orvos, fogorvos 
vagy a nemzeti jogszabályok által 
személyes szakképzettsége alapján arra 
felhatalmazott, bármely más személy
írásbeli rendelvénye alapján az adott 
személy felelősségére, egyedi tervezési 
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jellemzőkkel. A tömeggyártással készült 
eszközök, amelyeket át kell alakítani 
ahhoz, hogy az orvos, a fogorvos vagy 
bármely más szakmai felhasználó által 
meghatározott követelményeket kielégítse, 
valamint az olyan eszközök, amelyek 
orvos, fogorvos vagy bármely más, arra 
felhatalmazott személy írásbeli 
rendelvénye alapján ipari gyártási 
folyamat útján, tömeggyártással 
készülnek, ugyanakkor nem minősülnek 
rendelésre készült eszköznek.

Or. de

Indokolás

A „rendelésre készült eszköz” fogalmának rendelvényköteles eszközként való meghatározása 
túl szűk. A hallókészülék-szerelők például rendszeresen gyártanak otoplasztikákat. Az 
otoplasztika azonban nem rendelvényköteles, ezért a fogalommeghatározást megfelelően ki 
kell egészíteni.

Módosítás 244
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül a 
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

4. „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül 
az emberi test által előállított vagy
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

Or. en
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Módosítás 245
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül a 
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

4. „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül 
az emberi test által előállított vagy 
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

Or. de

Módosítás 246
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az önálló szoftver aktív eszköznek 
minősül,

törölve

Or. de

Módosítás 247
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 5 pont – 2 francia bekezdés – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Minden olyan eszköz, amelynek 
rendeltetése az, hogy az emberi testbe 
részlegesen bejuttassák klinikai 
beavatkozás útján azzal a céllal, hogy az 
eljárás után legalább 30 napig ott 
maradjon, szintén beültethető eszköznek 
minősül;

Minden olyan eszköz, amelynek 
rendeltetése az, hogy az emberi testbe 
részlegesen bejuttassák klinikai 
beavatkozás útján azzal a céllal, hogy az 
eljárás után legalább 30 napig ott 
maradjon, szintén beültethető eszköznek 
minősül, a fogakban való elhelyezésre 
szánt eszközök kivételével, amelyek a 
IIa. osztályba tartoznak, és ezért azokra e 
rendelet 16. cikke nem alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

E rendelet 8. szabályának értelmében a fogakban való elhelyezésre szánt minden beültethető 
eszköz (fogtömések) a IIa. osztályba tartozik. Nincs olyan tudományos vagy orvosi érv, amely 
indokolná, hogy a fogtömések az e rendelet értelmében a beültethető eszközökre vonatkozó 
követelmények, például az implantátumkísérő kártya mellékelését a 16. cikkben előíró 
követelmény hatálya alá tartozzanak.

Módosítás 248
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Minden olyan eszköz, amelynek 
rendeltetése az, hogy az emberi testbe 
részlegesen bejuttassák klinikai 
beavatkozás útján azzal a céllal, hogy az 
eljárás után legalább 30 napig ott 
maradjon, szintén beültethető eszköznek 
minősül,

Minden olyan eszköz, amelynek 
rendeltetése az, hogy az emberi testbe 
részlegesen bejuttassák klinikai 
beavatkozás útján azzal a céllal, hogy az 
eljárás után legalább 30 napig ott 
maradjon, szintén beültethető eszköznek 
minősül,

„beültethető eszköz”: minden olyan 
eszköz, ideértve a részben vagy teljesen 
felszívódóakat is, amelyek célja: 

Or. en
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Indokolás

A fogakban elhelyezett fogtömések nem tekinthetők beültethető eszköznek. Az 
állkapocscsontban elhelyezett fogimplantátumok (csontba ültetett implantátumok) azonban 
beültethető eszköznek minősülnek.

Módosítás 249
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „egyszer használatos eszköz”: olyan 
eszköz, amelyet egyetlen beteget érintő 
egyetlen beavatkozás során történő 
használatra szánnak.

8. „egyszer használatos eszköz”: olyan 
eszköz, amelyet egyetlen beteget érintő 
egyetlen beavatkozás során történő 
használatra szánnak, és amelynek esetében 
megvizsgálták és igazolták, hogy 
újrafelhasználása nem lehetséges.

Or. en

Indokolás

A gyártóknak részletes információkkal kell igazolniuk, hogy valamely orvostechnikai eszköz 
miért nem használható fel újra, vagy hogy újrafelhasználása miért veszélyeztetné a 
betegek/felhasználók biztonságát. Ha objektív bizonyítékokkal igazolták, hogy az 
újrafelhasználás nem lehetséges, az orvostechnikai eszköz nem dolgozható fel újra. E konkrét 
rendelkezésben kerülni kell túlságosan sok orvostechnikai eszköz „egyszer használatos”-ként 
történő megjelölését, és lehetővé kell tenni az újrafeldolgozás hatékonyabb felügyeletét.

Módosítás 250
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a) „egyszeri felhasználásra szánt 
eszköz”: olyan eszköz, amelyet egyetlen 
beteget érintő egyetlen beavatkozás során 
történő használatra szánnak, és amelynek 
esetében nem igazolták, hogy 
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újrafelhasználása nem lehetséges;

Or. en

Indokolás

Az „egyszer használatos eszköz” fogalommeghatározásának kiterjesztésével, amennyiben az 
egyszer használatos eszköz újrafelhasználását kizáró okokat nem igazolták, az újrafeldolgozó 
számára nyitva kell hagyni az újrafeldolgozás lehetőségét, feltéve, hogy az ilyen 
újrafeldolgozás a 15. cikk rendelkezéseivel összhangban bizonyítottan biztonságos. A címkén 
és a használati útmutatón szereplő (az I. melléklet 19.2. és 19.3. szakaszában előírt) 
információkat ennek megfelelően módosítani kell, hogy azok tükrözzék az „egyszer 
használatos” és az „egyszeri felhasználásra szánt” eszköz közötti fenti különbséget.

Módosítás 251
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b) „többször használatos eszköz”: olyan 
újrafelhasználható eszköz, amelyre 
vonatkozóan tájékoztatást kell nyújtani az 
újrafelhasználáshoz szükséges 
eljárásokról, beleértve a tisztítást, a 
fertőtlenítést, a csomagolást és adott 
esetben az újrasterilizálandó eszköz 
sterilizálásának módszerét, valamint az 
újrafelhasználások számának esetleges 
korlátozását;

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért – és az „egyszeri felhasználásra szánt” eszközöktől eltérően – az 
igazoltan újrafelhasználható eszközöket „többször használatos” eszközként kell meghatározni.

Módosítás 252
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „forgalmazás”: egy vizsgálatra szánt 
eszközöktől különböző eszköz gazdasági 
tevékenység keretében történő
rendelkezésre bocsátása az uniós piacon 
terjesztés, fogyasztás vagy felhasználás 
céljából, ingyenesen vagy ellenérték 
fejében,

16. „forgalmazás”: egy vizsgálatra szánt 
eszközöktől különböző eszköz 
rendelkezésre bocsátása az uniós piacon 
terjesztés, fogyasztás vagy felhasználás 
céljából, ingyenesen vagy ellenérték 
fejében,

Or. en

Módosítás 253
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 19 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, 
és ezt az eszközt saját neve vagy védjegye 
alatt piacra bevezeti.

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely az eszköz gyártásáért, 
tervezéséért, csomagolásáért és 
címkézéséért felelős, vagy az eszközt teljes 
egészében felújítja, és azt saját neve alatt a 
piacra bevezeti.

Or. cs

Módosítás 254
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 19 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, és 

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, és 
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ezt az eszközt saját neve vagy védjegye 
alatt piacra bevezeti.

ezt az eszközt saját neve vagy védjegye 
alatt piacra bevezeti.

Or. en

Módosítás 255
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 19 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, 
és ezt az eszközt saját neve vagy védjegye 
alatt piacra bevezeti.

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, akinek, illetve amelynek a 
felelősségi körébe tartozik az eszköz 
tervezése, gyártása, csomagolása és 
felcímkézése a saját neve alatt történő 
forgalomba hozatalt megelőzően, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
műveleteket az említett személy maga vagy 
nevében egy harmadik személy végzi. Az e 
rendeletben a gyártók számára előírt 
kötelezettségeket azokra a természetes 
vagy jogi személyekre is alkalmazni kell, 
akik, illetve amelyek összeszerelnek, 
csomagolnak, feldolgoznak, felújítanak 
és/vagy felcímkéznek egy vagy több 
készterméket és/vagy meghatározzák az 
eszköz rendeltetését, a saját név vagy 
védjegy alatt történő forgalomba hozatal 
céljából.

Or. en

Módosítás 256
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 19 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 19. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
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személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, és 
ezt az eszközt saját neve vagy védjegye
alatt piacra bevezeti.

személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, és 
ezt az eszközt saját neve alatt piacra 
bevezeti.

Or. de

Indokolás

A védjegynek jogilag semmi köze a gyártó fogalmához.

Módosítás 257
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

24. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása, és amely jogképességgel 
rendelkezik az ilyen tevékenységek 
végzésére;

Or. cs

Módosítás 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE510.741v01-00 76/97 AM\935943HU.doc

HU

Indokolás

Mivel „a népegészségügy előmozdításá”-nak meghatározása másutt nem szerepel, kevéssé 
világos, mi tartozhat az ilyen elsődleges célú intézmények csoportjába. Az értelmezési zavarok 
és bizonytalanság elkerülése érdekében ezt a részt el kell hagyni.

Módosítás 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 27 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „újrafeldolgozás”: használt eszközön 
végzett eljárás az eszköz biztonságos 
újrafelhasználásának lehetővé tétele 
érdekében, ideértve a tisztítást, 
fertőtlenítést és a kapcsolódó eljárásokat, 
valamint a használt eszköz műszaki és 
működési biztonságosságának tesztelését 
és helyreállítását.

27. „újrafeldolgozás”: használt eszközön 
végzett eljárás az eszköz biztonságos 
újrafelhasználásának lehetővé tétele 
érdekében, ideértve a tisztítást, 
fertőtlenítést és a kapcsolódó eljárásokat, 
valamint a használt eszköz műszaki és 
működési biztonságosságának tesztelését 
és helyreállítását; a rutinjellegű eszköz-
karbantartási szolgáltatási tevékenységek 
nem tartoznak e meghatározás hatálya 
alá.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a rutinjellegű karbantartási műveletek (például a kórházi lélegeztetőgépek 
ellenőrzése) nem tartoznak ebbe a kategóriába.

Módosítás 260
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. „biztonságosság”: a beteg vagy 
felhasználó számára elfogadhatatlan 
kockázatok hiánya vagy elkerülése;
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Or. de

Módosítás 261
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. „klinikai értékelés”: egy adott 
eszközzel kapcsolatos klinikai adatok 
értékelése és elemzése a gyártó által előírt 
rendeltetés szerint használt eszköz 
biztonságosságának és 
teljesítőképességének ellenőrzése céljából,

32. „klinikai értékelés”: egy adott 
eszközzel kapcsolatos klinikai adatok 
értékelése és elemzése a gyártó által előírt 
rendeltetés szerint használt eszköz 
biztonságosságának, teljesítőképességének 
és hatásosságának ellenőrzése céljából,

Or. en

Módosítás 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „klinikai vizsgálat”: egy vagy több 
emberen végzett rendszeres vizsgálat, 
amely egy eszköz biztonságosságának és
teljesítőképességének értékelését szolgálja,

33. „klinikai vizsgálat”: egy vagy több 
emberen végzett rendszeres vizsgálat, 
amely egy eszköz biztonságosságának,
teljesítőképességének vagy 
hatékonyságának értékelését szolgálja,

Or. de

Indokolás

A klinikai vizsgálat során nem csak az eszköz biztonságosságát és teljesítőképességét kell 
vizsgálni, hanem azt is, hogy más terápiákkal szemben mennyivel több előnnyel jár.

Módosítás 263
Mairead McGuinness
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 265
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 37 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37a. „klinikai vizsgálat 
megfelelőségértékelése”: a hivatalos 
dokumentumok, létesítmények, 
feljegyzések felülvizsgálata és a megfelelő 
biztosítási fedezet ellenőrzése egy illetékes 
hatóság által. Erre a megbízónál és/vagy a 
kutatási intézménynél vagy ott kerülhet 
sor, ahol azt az illetékes hatóság 
szükségesnek tartja.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslattal (COM (2012) 369 final) szemben ebben a rendeletben nem 
tettek javaslatot a klinikai vizsgálat megfelelőségértékelésére. Minimumkövetelményeket 
viszont teljesíteni kell.

Módosítás 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

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

Az új megfogalmazás összhangban áll az „Orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata humán 
alanyokon. Jó klinikai gyakorlat” című ISO 14155 szabvány szövegével.
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Módosítás 268
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 39 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– magzati distressz, magzati halál, 
veleszületett rendellenesség;

– magzati distressz, magzati halál, 
veleszületett fizikai vagy szellemi sérülés;

Or. en

Indokolás

A „veleszületett rendellenesség” kifejezést a fogyatékkal élők és képviselőik kirekesztőnek 
tartják. Ennélfogva azt más szóval kell helyettesíteni.

Módosítás 269
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 40 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

40. „eszközhiba”: egy adott vizsgálatra 
szánt eszköz azonosításában, minőségében, 
tartósságában, megbízhatóságában, 
biztonságosságában vagy 
teljesítőképességében tapasztalt minden 
olyan rendellenesség, ideértve a 
rendellenes működést, illetve a gyártó által 
szolgáltatott információk helytelenségét.

Or. de

Módosítás 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 43 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. „váratlan esemény”: a forgalmazott 
eszköz tulajdonságaiban vagy 
teljesítőképességében bekövetkezett 
rendellenes működés vagy károsodás, a 
gyártó által szolgáltatott információk 
helytelensége és minden váratlan 
nemkívánatos mellékhatás,

43. „váratlan esemény”: a forgalmazott 
eszköz tulajdonságaiban vagy 
teljesítőképességében bekövetkezett 
rendellenes működés vagy károsodás, a 
gyártó által szolgáltatott információk 
helytelensége és minden váratlan 
nemkívánatos mellékhatás, ideértve az 
eszköz helytelen használatát,

Or. en

Módosítás 271
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az egyes eszközök jogállásáról hozott egyedi döntés a tagállamok hatáskörébe tartozik, amit a 
(8) preambulumbekezdés is rögzít. Emellett a végrehajtási aktusok mint „jogi aktusok” 
jogilag nem alkalmasak arra, hogy egyedi döntéseket hozzanak az egyes eszközök 
besorolásáról.
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Módosítás 272
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, vagy tagállami kérésre 
meghatározza, hogy egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport az 
„orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 273
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján, az érintett gyártóval 
folytatott konzultációt követően 
betegbiztonsági megfontolások vagy újabb 
tudományos ismeretek alapján 
meghatározhatja, hogy egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport az 
„orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök gyártói számára a kellő jogbiztonság garantálása érdekében meg 
kell határozni a Bizottság általi felülvizsgálat lehetséges okait. A vizsgáló szakbizottságnak a 
döntéshozatal előtt ki kell kérnie az érintett gyártó véleményét, és adott esetben további 
tudományos dokumentumokat kell bekérnie.

Módosítás 274
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(1) A Bizottság saját kezdeményezésére 
végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, vagy tagállami kérésre 
meghatározza, hogy egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport az 
„orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 

(1) A Bizottság tagállami kérésre vagy a 
tagállamokkal folytatott konzultációt 
követően végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározhatja, hogy egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport az 
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vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

„orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 276
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(1) Tagállami kérésére a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal és az érintett 
vállalattal folytatott konzultációt követően
meghatározhatja, hogy egy adott újszerű 
termék, új kategória vagy új termékcsoport 
az „orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. Ez a bekezdés nem 
alkalmazandó a már engedélyezett 
termékekre.

Or. de

Indokolás

A tagállamok hatásköre az eszközök kategóriáinak meghatározása egyedi alapon. Emellett a 
vállalatoknak, különösen a kkv-knak jogbiztonságra van szükségük. Ez nem áll fenn, ha a 
kezdeményezés egyedül a Bizottság kezében van.
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Módosítás 277
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(1) A Bizottság tagállami kérésre és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően végrehajtási jogi 
aktusok útján meghatározhatja, hogy egy 
adott termék, kategória vagy termékcsoport 
az „orvostechnikai eszköz” vagy egy 
„orvostechnikai eszköz tartozéka” 
fogalommeghatározások alá tartozik-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az eszközök osztályozásának és az osztályozás módosításának az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoporttal folytatott konzultáció keretében végzett részletes 
értékelésen, nem pedig a Bizottság önálló kezdeményezésén kell alapulnia.

Módosítás 278
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett konzultációs eljárást követően 
iránymutatásokat dolgoz ki, hogy 
biztosítsa az eszközök kategóriákba 
sorolására vonatkozó, tudományosan 
megalapozott eljárást.

Or. de
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Indokolás

Az (1) bekezdésből következő módosítás.

Módosítás 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
orvostechnikai eszközök, in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 
gyógyszerek, emberi szövetek és sejtek, 
kozmetikai termékek, biocidok, 
élelmiszerek és adott esetben más termékek 
terén a tagállamok megosszák egymással 
szakértelmüket, hogy meghatározhassák 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport megfelelő jogi státuszát.

(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
orvostechnikai eszközök, in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 
gyógyszerek, emberi szövetek és sejtek, 
kozmetikai termékek, biocidok, 
élelmiszerek és adott esetben más termékek 
terén a tagállamok és az érdekelt felek, 
köztük a felhasználói csoportok 
megosszák egymással szakértelmüket, 
hogy meghatározhassák egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport megfelelő 
jogi státuszát.

Or. en

Indokolás

Mindennapi életük során a betegek használják az eszközöket, ezért ők másképpen ítélik meg a 
kockázatok és az előnyök viszonyát.

Módosítás 280
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy
az orvostechnikai eszközök, in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 
gyógyszerek, emberi szövetek és sejtek, 
kozmetikai termékek, biocidok,

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján – az orvostechnikai eszközök, in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök, gyógyszerek, emberi szövetek és 
sejtek, kozmetikai termékek, biocidok és
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élelmiszerek és adott esetben más 
termékek terén a tagállamok megosszák 
egymással szakértelmüket, hogy 
meghatározhassák egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport megfelelő 
jogi státuszát.

élelmiszerek területével foglalkozó 
szakértőkből álló, több szakterületet 
felölelő uniós szakértői csoport véleménye 
alapján – meghatározza a határtermékek
jogi státuszát. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 281
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A testnyíláson vagy a testfelületen 
keresztül a test belsejébe történő 
behatolásra szánt anyagokból vagy 
anyagok kombinációjából álló olyan 
termékek vagy termékcsoportok esetében, 
amelyeket a több szakterületet felölelő 
szakértői csoport orvostechnikai 
eszköznek minősít, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján – a 
tényleges kockázatokat és érvényes 
tudományos bizonyítékokat alapul véve –
meghatározza azok kockázati 
osztályozását. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

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

(4) Azokat az eszközöket, amelyeket 
egyetlen egészségügyi intézményben 
gyártanak és használnak, üzembe 
helyezettnek kell tekinteni. A 18. cikkben 
említett, CE-jelöléssel kapcsolatos 
rendelkezések és a 23–27. cikkben előírt 
kötelezettségek ezekre az eszközökre nem 
alkalmazandók, feltéve, hogy ezen 
eszközök gyártása és felhasználása az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik.

(4) Azokat az eszközöket, amelyeket 
egyetlen egészségügyi intézményben 
gyártanak és használnak, üzembe 
helyezettnek kell tekinteni. A 18. cikkben 
említett, CE-jelöléssel kapcsolatos 
rendelkezések és a 23., 26 és 27. cikkben 
előírt kötelezettségek ezekre az eszközökre 
nem alkalmazandók, feltéve, hogy ezen 
eszközök gyártása és felhasználása az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik.

Or. en

Indokolás

A betegek biztonságának javítása érdekében fontos az egyetlen egészségügyi intézményen 
belül használt termékek teljes körű nyomonkövethetőségének és átláthatóságának biztosítása. 
Ennélfogva az egyetlen egészségügyi intézményen kívül használt eszközökön túl a 24. (egyedi 
eszközazonosítás) és a 25. cikket (az eszközök elektronikus regisztrációja) az ilyen eszközökre 
is teljes körűen alkalmazni kell.

Módosítás 283
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki fejlődés fényében, és 
figyelembe véve a célfelhasználókat és 
betegeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények – ideértve a gyártó által 
biztosított információkat is – módosítása 
vagy kiegészítése céljából.

törölve
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Or. cs

Módosítás 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki fejlődés fényében, és 
figyelembe véve a célfelhasználókat és 
betegeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények – ideértve a gyártó által 
biztosított információkat is – módosítása 
vagy kiegészítése céljából.

törölve

Or. de

Módosítás 285
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy olyan eszköznek, amelyet a 
98/34/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében az információs 
társadalom szolgáltatása útján kínálnak egy 
Unióban letelepedett természetes vagy jogi 
személynek, legkésőbb az eszköz 
forgalomba hozatalakor meg kell felelnie
ennek a rendeletnek.

(1) Egy olyan eszköznek, amelyet a 
98/34/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében az információs 
társadalom szolgáltatása útján kínálnak egy 
Unióban letelepedett természetes vagy jogi 
személynek, legkésőbb az eszköz 
forgalomba hozatalának napjáig meg kell 
felelnie ennek a rendeletnek.

Or. sl
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Indokolás

Az uniós irányelvek különféle meghatározásokat alkalmaznak a „forgalomba hozatal” és a 
„forgalmazás” fogalmára vonatkozóan. Az eszközöknek forgalomba hozataluk pillanatától 
kezdve meg kell felelniük a rendeletben foglaltaknak (függetlenül attól, hogy 
végfelhasználóhoz kerülnek-e vagy raktárkészletre).

Módosítás 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. A távközlési eszközök szolgáltatói az
illetékes hatóság kérésére kötelesek 
felfedni a távértékesítéssel foglalkozó 
szervezetek adatait.

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.

Módosítás 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 b. Tilos az olyan termékek forgalomba 
hozatala, használatba adása, 
forgalmazása, szállítása és hozzáférhetővé 
tétele, amelyek megnevezése, címkéje, 
vagy használati útmutatója félrevezető 
lehet a termék tulajdonságait vagy 
hatásait illetően azáltal, hogy:
a) olyan tulajdonságokat, funkciókat vagy 
hatásokat tulajdonít neki, amellyel nem
rendelkezik;
b) hamis benyomást kelt, miszerint a 
termék segítségével a kezelés vagy a 
diagnózis bizonyosan sikeres lesz, vagy 
nem tájékoztat a termék rendeltetésszerű 
vagy a vártnál hosszabb ideig történő 
használatának valószínűsíthető
kockázatairól;
c) más tulajdonságokat vagy alkalmazási 
területeket sugall, mint amelyeket a 
megfelelőségértékelés során megneveztek.
A termékekkel kapcsolatos 
reklámanyagok, prezentációk és
információk sem lehetnek félrevezetők az 
első mondatban meghatározott módon.

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 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 



PE510.741v01-00 92/97 AM\935943HU.doc

HU

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 288
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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, 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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 289
Nora Berra

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 

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, vagy
közegészségügyi problémák kezelésére van 
szükség, a Bizottság felhatalmazást kap 
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az I. mellékletben megállapított, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

arra, hogy az I. mellékletben megállapított, 
a biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 290
Mairead McGuinness

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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, vagy
közegészségügyi problémák kezelésére van 
szükség, 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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A harmonizált szabványok azt határozzák meg, hogy az adott szabványnak való megfelelés a 
rendelet mely alapvető követelményének tesz eleget. A Bizottság meghatározza, hogy mely 
szabványok harmonizáltak. Amennyiben egy szabvány elavul, a Bizottság megszünteti annak 
harmonizált státuszát és az illetékes szervnek felül kell vizsgálnia a szabványt. Ennélfogva a 
7. cikk első mondata, miszerint „...vagy a releváns harmonizált szabványok nem elegendőek” 
félreértésekre ad okot.

Módosítás 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, 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 XIII. mellékletben 
megállapított klinikai értékelés és 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés tekintetében egységes műszaki 
előírásokat fogadjon el. Az egységes 
műszaki előírásokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktusokkal kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Egységes műszaki előírásokat csak szabványok hiányában kell kidolgozni. Amennyiben egy 
szabványt közzétesznek az EU Hivatalos Lapjában, az azt jelenti, hogy a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények tekintetében kellően megalapozza a 
megfelelőség vélelmét. A kizárólag egy uniós harmonizált szabvány kiegészítésére szolgáló 
egységes műszaki előírások kidolgozása eltéréseket eredményezne a világszintű és az uniós 
szintű szabályozásban. Így az uniós betegek kevésbé részesülhetnének az innovatív 
technológiák előnyeiből, és ez a helyzet akár az uniós kisvállalkozások számára is 
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megnehezíthetné innovatív megoldásaik exportját.

Módosítás 292
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az e rendelet (1) bekezdésében 
említett egységes műszaki előírások 
elfogadásakor a Bizottság nem gyengítheti 
az európai szabványosítási rendszer 
koherenciáját. Az egységes műszaki 
előírások akkor koherensek, ha nem 
ellentétesek az európai szabványokkal, 
azaz olyan területekre vonatkoznak, ahol 
nem léteznek harmonizált szabványok, 
ahol ésszerű időszakon belül nem tervezik 
új európai szabványok elfogadását, ahol a 
meglévő szabványok piaci fogadtatása 
nem volt kedvező, vagy ahol ezek a 
szabványok elavultak vagy a vigilancia-
vagy felügyeleti adatok alapján 
bebizonyosodott róluk, hogy 
nyilvánvalóan elégtelenek, továbbá ahol a 
műszaki előírások európai szabvány 
jellegű dokumentumokba történő 
átültetését nem tervezik ésszerű időn 
belül.

Or. en

Módosítás 293
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak lehetőséget kell 
kapnia arra, hogy – ha nem léteznek a 
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szükséges szabványok, és/vagy ha azok 
hiányosságaira az illetékes hatóságok 
vagy szakértők rámutattak –szakértőkre 
bízza, hogy ezen a szakterületen tegyenek 
javaslatot módosításokra.
Ezt követően ezeket a módosításokat 
végrehajtási aktusok formájában be kell 
építeni ebbe a rendeletbe.

Or. de

Indokolás

Egyedi klinikai termékszabványokra van szükség, amelyeket független szakértők általi 
nemzetközi felsorolásként a nagykockázatú orvostechnikai eszközök minden kategóriájára elő 
kell készíteni, olyan kritériumok tekintetében, amelyek segítségével az új eszközöket értékelik, 
és amelyek ajánlást tesznek arra, hogy egy termékre a piacra jutás előtt melyik értékelés van 
megadva.

Módosítás 294
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az új orvostechnikai 
eszközök gyártói forgalombahozatali 
engedély iránti kérelmet nyújtanak be, de 
nem rendelkeznek különleges 
előírásokkal, az Európai Bizottság 
valamennyi nemzeti hatósággal 
konzultációt folytat, és új előírásokat 
nyújt be egy független szakértői 
csoportnak. Ez a szakértői csoport 
megvizsgálja a tudományos szakirodalmat 
és figyelembe veszi a kisebbségi 
véleményeket is. A szakértői csoport 
véleménye tükrözi ezeket a véleményeket, 
és azokról tájékoztatják az egészségügyi 
szakembereket és a betegeket.

Or. fr
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Módosítás 295
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett egységes műszaki előírásokat az 
európai szabványügyi szervek egy 
képviselőjét is magában foglaló, 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal folytatott 
konzultációt követően fogadja el.

Or. en

Módosítás 296
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok az eszközök, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
egységes műszaki előírásoknak, úgy kell 
tekinteni, hogy megfelelnek ennek a 
rendeletnek az egységes műszaki előírások 
vagy azok részei által érintett 
követelményeinek.

(2) Azok az eszközök, amelyek 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
egységes műszaki előírásoknak, úgy kell 
tekinteni, hogy megfelelnek ennek a 
rendeletnek az egységes műszaki előírások 
vagy azok részei által érintett 
követelményeinek.

Az egységes műszaki előírások műszaki 
tartalmát az adott egységes műszaki 
előírás által érintett érdekelt felek 
megfelelő támogatásával dolgozzák ki oly 
módon, hogy azok ne érintsék a 
szabványok és iránymutatások 
kidolgozását.

Or. en


