
AM\936067HU.doc PE510.755v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2012/0267(COD)

13.5.2013

MÓDOSÍTÁS:
238 - 399

Jelentéstervezet
Peter Liese
(PE506.196v01-00)

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))



PE510.755v01-00 2/116 AM\936067HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\936067HU.doc 3/116 PE510.755v01-00

HU

Módosítás 238
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Osztályozás és megfelelőségértékelés Osztályozás, forgalombahozatali engedély
és megfelelőségértékelés

Or. en

Módosítás 239
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az eszközök A., B., C. és D. 
osztályokba sorolandók, rendeltetési céljuk 
és a velük összefüggő kockázatok szerint. 
Az osztályba sorolást a VII. mellékletben 
foglalt osztályozási kritériumoknak 
megfelelően kell elvégezni.

(1) Az eszközök A., B., C. és D. 
osztályokba sorolandók, rendeltetési 
céljuk, újdonságuk, összetettségük és a 
velük összefüggő kockázatok szerint. Az 
osztályba sorolást a VII. mellékletben 
foglalt osztályozási kritériumoknak 
megfelelően kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 240
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. fejezet III. fejezet
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Osztályozás és megfelelőségértékelés Forgalombahozatali engedély és 
megfelelőségértékelés

Or. en

Módosítás 241
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. szakasz – Osztályozás II. fejezet
Osztályozás

Or. en

Módosítás 242
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. szakasz – Forgalombahozatali 
engedély

39a. cikk (új)
A forgalombahozatali engedélyre 

vonatkozó általános elvek
(1) A D. osztályba tartozó innovatív 
eszközök csak akkor hozhatók forgalomba 
az Unión belül, ha a 39c. cikkben említett 
centralizált eljárás keretében, valamint e 
rendelet rendelkezéseivel összhangban az 
uniós forgalombahozatali engedélyt 
megadták.
(2) A D. osztályba tartozó nem innovatív 
eszközök csak akkor hozhatók forgalomba 
valamely tagállam piacán, ha az adott 
tagállam illetékes hatósága a 39d. cikkben 
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említett centralizált eljárás keretében, 
valamint e rendelet rendelkezéseivel 
összhangban az uniós forgalombahozatali 
engedélyt megadták:
(3) A (2) bekezdéstől eltérve a gyártó 
dönthet úgy, hogy a (2) bekezdésben 
meghatározott eszközökre vonatkozó 
centralizált eljárás alapján kér 
forgalombahozatali engedélyt.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a műszaki fejlődésre figyelemmel a 
85. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az (1) 
bekezdésben meghatározott lista 
módosítása céljából.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett és az 
e rendelet hatálybalépésekor már az uniós 
piacon jelen lévő eszközök esetében meg 
kell követelni, hogy tanúsítványuk 
érvényességi idejének lejártától kezdve –
az e szakaszban meghatározott eljárással 
összhangban – forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkezzenek.
(6) Az e szakasz szerint kiállított 
forgalombahozatali engedély öt évig 
érvényes.
A kockázat és a haszon egyensúlyának az 
Ügynökség általi újraértékelése alapján a 
forgalombahozatali engedélyt öt év múlva 
megújíthatják.
(7) A forgalombahozatali engedély iránti 
valamennyi kérelmet és a 39c., 39d., 39e. 
és a 39f. cikk rendelkezései szerint, 
valamint a 39b. cikkben említett 
információk szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyeket 
Bizottság vagy – adott esetben – a 
tagállamok a 39b. cikk (1) bekezdésében 
említett elektronikus rendszerbe 
haladéktalanul, de az annak legkésőbb 
kézhezvételüktől számított 15 napon belül 
beviszik.
Az orvostechnikai eszközök iránti kérelem 
felülvizsgálatának megkezdése előtt a 41c. 
cikkben említett orvostechnikai eszközök 
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engedélyezésével foglalkozó bizottság, 
vagy a megfelelő tagállam illetékes 
hatósága ellenőrzi, hogy ugyanazon 
orvostechnikai eszköz tekintetében nem 
nyújtottak be másik kérelmet.

Or. en

Módosítás 243
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39b. cikk (új)
A forgalombahozatali engedélyek 

elektronikus rendszere
(1) A Bizottság a következő információk 
összegyűjtése és feldolgozása céljából – a 
tagállamokkal együttműködve –
létrehozza és kezeli a forgalombahozatali 
engedélyek iránti kérelmek, és az e 
szakasz szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszerét:
– a gyártó neve,
– az orvostechnikai eszköz neve és 
kockázati osztálya,
– az alkalmazandó eljárás,
– decentralizált eljárás esetén a tagállam, 
amelyben a gyártó kérelmét benyújtotta,
– a forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet kísérő dokumentáció,
– a forgalombahozatali engedélyre 
irányuló eljárás során az orvostechnikai 
eszköz tekintetében kiadott értékelő 
jelentés,
– a forgalombahozatali engedély 
jóváhagyásának napja, valamint –
amennyiben ez eltér – az eszköz 
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forgalomba hozatalának napja,
– a forgalombahozatali engedély 
felfüggesztésére és visszavonására 
vonatkozó bármely információ.
(2) A 39c. cikkben említett centralizált 
eljárással kapcsolatos, az elektronikus 
rendszerben összegyűjtött és feldolgozott 
információkat az Európai 
Gyógyszerügynökség viszi be az 
elektronikus regisztrációs rendszerbe.
A 39d. cikkben említett decentralizált 
eljárással kapcsolatos, az elektronikus 
rendszerben összegyűjtött és feldolgozott 
információkat a tagállamok viszik be az 
elektronikus regisztrációs rendszerbe.
(3) Amennyiben ezeket az információkat 
az eszköz forgalomba hozatala, 
felfüggesztése vagy piacról való kivonása 
tekintetében naprakésszé kell tenni, a 
gyártó haladéktalanul tájékoztatja az 
Ügynökséget, vagy a megfelelő nemzeti 
hatóságot, amelyek haladéktalanul 
naprakésszé teszik az elektronikus 
rendszerben szereplő információkat.
(4) A forgalombahozatali engedélyek 
iránti kérelmekkel kapcsolatos, az 
elektronikus rendszerben összegyűjtött és 
feldolgozott információk kizárólag a 
tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság 
számára hozzáférhetők.
A megadott forgalombahozatali 
engedélyekkel kapcsolatos, az 
elektronikus rendszerben összegyűjtött és 
feldolgozott információkat a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 244
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 c cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39c. cikk (új)
Centralizált eljárás

(1) A 39d. cikk rendelkezéseivel 
összhangban létrejön az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság. A 
bizottság az Európai Gyógyszerügynökség 
része.
(2) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság felelős az Ügynökség 
véleményének kidolgozásáért a 
centralizált eljárással összhangban 
benyújtott kérelmek elfogadhatóságával 
kapcsolatos bármely kérdéssel, valamint a 
D. osztályú eszközök forgalombahozatali 
engedélyének odaítélésével, 
módosításával, felfüggesztésével vagy 
visszavonásával kapcsolatban.
(3) A 39a. cikk (1) bekezdésében említett 
eszközök iránti valamennyi kérelem 
tartalmazza a VII., IX. és – adott esetben –
X. mellékletben említett adatokat és 
dokumentumokat.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a 
kérelem vizsgálatáért az Ügynökségnek 
fizetendő díjat is.
(5) Az Ügynökség biztosítja, hogy az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság véleményét az érvényes kérelem 
kézhezvételétől számított 210 napon belül 
kiadják.
Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
részére a kérelem kézhezvételétől számítva 
legalább 80 napot biztosítanak a 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet kísérő dokumentációban 
szereplő tudományos adatok vizsgálatára. 
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
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bizottság megfelelő indokolással ellátott 
kérése alapján az Ügynökség ezt az 
időtartamot meghosszabbíthatja.
(6) A bizottság csak egyszer kérheti a 
gyártót további, a forgalombahozatali 
engedély iránti kérelem értékeléséhez –
tudományosan megalapozott okokból –
szükséges információ benyújtására. Ez 
minták bekérését, vagy a gyártó 
telephelyén történő látogatást is magában 
foglalhat. Ilyen irányú kérés esetén az (5) 
bekezdésben említett időtartamot a kért 
további információ benyújtásáig fel kell 
függeszteni.
(7) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
konzultálva kidolgozza az engedély iránti 
kérelmek benyújtásának formájára 
vonatkozó részletes útmutatót.
(8) Amennyiben az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság a kérelem 
vizsgálatának elvégzéséhez szükségesnek 
tartja, előírhatja a kérelmező számára, 
hogy az adott eszköz gyártási helyén 
meghatározott ellenőrzést végezzenek. 
Ilyen ellenőrzések bejelentés nélkül is 
végezhetők.
Az (5) bekezdésben előírt határidőn belül 
elvégzendő ellenőrzést a tagállam 
megfelelő képesítéssel rendelkező 
ellenőrei végzik. Ezen ellenőröket az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság által kinevezett előadó vagy 
szakértő kísérheti.
(9) Az Ügynökség haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmezőt, ha az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
véleménye szerint:
a) a kérelem nem felel meg az 
engedélyezés e rendeletben meghatározott 
kritériumainak;
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b) a kérelmet kísérő dokumentáció nem 
felel meg e rendelet rendelkezéseinek, 
illetve azt módosítani kell vagy ki kell 
egészíteni;
c) a forgalombahozatali engedélyt 
bizonyos feltételekhez kötötten kell 
kiállítani;
d) az érintett orvostechnikai eszközök 
forgalombahozatali engedélyét meg kell 
tagadni azon az alapon, hogy az eszköz 
nem felel meg e rendeletnek.
(10) A kérelmező a (9) bekezdésben 
említett véleményének kézhezvételét 
követő 15 napon belül írásban értesítheti 
az Ügynökséget a vélemény 
felülvizsgálatára vonatkozó szándékáról. 
Ebben az esetben a vélemény 
kézhezvételét követő 60 napon belül 
benyújtja a felülvizsgálati kérelem 
részletes indokolását.
A kérelem indokolásának kézhezvételét 
követő 60 napon belül az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
felülvizsgálja véleményét a 726/2004/EK 
rendelet 62. cikke (1) bekezdésének 
negyedik albekezdésében megállapított 
feltételekkel összhangban. A levont 
következtetések indokait mellékelni kell a 
végleges véleményhez.
(11) Az Ügynökség az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
végső véleményét az annak elfogadását 
követő 15 napon belül elküldi a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek, és mellékeli hozzá az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottságnak az eszközre vonatkozó 
értékelését, valamint következtetéseinek 
indokolását tartalmazó jelentést.
(12) Ha valamely kérelmező az 
Ügynökségnek benyújtott 
forgalombahozatali engedély iránti 



AM\936067HU.doc 11/116 PE510.755v01-00

HU

kérelmet az előtt vonja vissza, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban véleményt adtak 
volna ki, a kérelmezőnek közölnie kell az 
Ügynökséggel a visszavonás okait. Az 
Ügynökség ezt az információt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi, és az értékelő jelentést – amennyiben 
rendelkezésre áll – közzéteszi, miután 
abból az üzleti titoknak minősülő 
információkat törölték.
(13) A (11) bekezdésben említett vélemény 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Bizottság elkészíti a kérelem tekintetében 
meghozandó határozat tervezetét.
Az Ügynökség véleményétől eltérő 
határozat tervezete esetén a Bizottság 
mellékeli az eltérés részletes 
magyarázatát.
A határozattervezetet megküldik a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek.
A tagállamok 22 napon belül 
benyújthatják a Bizottsághoz a 
határozattervezetre vonatkozó írásbeli 
észrevételeiket. Sürgősen elfogadandó 
határozat esetén az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság elnöke rövidebb, a 
sürgősség mértéknek megfelelő határidőt 
is meghatározhat. E határidő – kivéve a 
különleges körülményeket – nem lehet 
rövidebb 5 napnál.
(14) A tagállamok – az okok részletes 
megadása mellett – írásban kérhetik, hogy 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság plenáris ülésén tárgyalja az (13) 
bekezdésben említett határozattervezetet.
Ha a Bizottság véleménye szerint valamely 
tagállam írásbeli észrevételei fontos 
tudományos, vagy műszaki jellegű új 
kérdéseket vetnek fel, amelyekkel az 
Ügynökség véleménye nem foglalkozott, 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság elnöke felfüggeszti az eljárást, és 
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további megfontolásra visszaküldi a 
kérelmet az Ügynökséghez.
(15) A Bizottság a 84. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
lezárását követő 30 napon belül meghozza 
a végleges határozatot.
(16) Az uniós forgalombahozatali 
engedély megtagadása a 39a. cikk (1) 
bekezdésében említett eszközök 
forgalomba hozatalának az Unió egész 
területére kiterjedő tilalmát jelenti.
(17) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az engedély 
jogosultja tájékoztatja az Ügynökséget az 
eszközök tagállamokban történő tényleges 
forgalomba hozatalának dátumáról, 
figyelembe véve az engedélyezett különféle 
kiszereléseket.
(18) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesíti az Ügynökséget, 
ha a termék forgalmazása az adott 
tagállamban akár ideiglenesen, akár 
véglegesen megszűnik, valamint 
indokolással szolgál az erre vonatkozó 
gyógyászati és/vagy gazdasági okokról.

Or. en

Módosítás 245
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 d cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39d. cikk
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 

bizottság
(1) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság összetétele a 
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következő:
a) az egyes tagállamok által e cikk (3) 
bekezdésével összhangban kinevezett egy 
tag és egy póttag;
b) hat tag, akiket a Bizottság nevez ki 
szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján 
annak biztosítására, hogy az 
orvostechnikai eszközök területén a 
releváns szakértelem jelen legyen a 
bizottságban;
c) a Bizottság által szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kinevezett 
egy tag és egy póttag, az egészségügyi 
szakemberek képviseletének biztosítására;
d) a Bizottság által szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kinevezett 
egy tag és egy póttag, a betegképviseleti 
szervezetek képviseletének biztosítására.
A tagok távollétében a póttagok képviselik 
a tagokat és szavaznak helyettük. Az a) 
pontban említett póttagokat a 
726/2004/EK rendelet 62. cikkével 
összhangban előadónak lehet kijelölni.
(2) Egy tagállam az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság meglévő feladatait 
másik tagállamra ruházhatja. Egy 
tagállam sem vállalhat át több másik 
tagállamtól feladatokat.
(3) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság tagjait és póttagjait az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök terén szerzett szakértelmük 
alapján nevezik ki annak érdekében, hogy 
a szakmai képesítések legmagasabb szintje 
és a releváns szakértelem széles skálája 
biztosított legyen. A tagállamok e célból 
együttműködnek az Ügynökség 
igazgatótanácsával és a Bizottsággal, hogy 
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az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság végső összetétele összhangban 
álljon a feladatai szempontjából releváns 
tudományos területekkel.
(4) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság tagjai és póttagjait 
hároméves, egyszer meghosszabbítható 
időtartamra nevezik ki, amely kinevezés 
azt követően az (1) bekezdésben említett 
eljárás alapján újítható meg. A bizottság 
tagjai közül választja meg elnökét, 
hároméves, egyszer meghosszabbítható 
időtartamra.
(5) Az 726/2004/EK rendelet 61. cikke (3), 
(4), (5), (6), (7) és (8) bekezdését az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottságra alkalmazni kell.
(6) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság megbízatása kiterjed 
a 39c. és 39f. cikk szerinti eljárások 
hatálya alá tartozó orvostechnikai 
eszközök értékelésének valamennyi 
aspektusára.

Or. en

Módosítás 246
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 e cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39e. cikk
Decentralizált eljárás

(1) A tagállamok a 39b. cikkben említett 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszerén keresztül 
ellenőrzik, hogy jelenleg más kérelmet 
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nem vizsgálnak-e felül, valamint hogy 
ugyanazon orvostechnikai eszközre nem 
adtak-e ki másik forgalombahozatali 
engedélyt.
(2) Amennyiben valamely tagállam észleli, 
hogy ugyanazon in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz forgalombahozatali 
engedélye iránti kérelem elbírálása 
valamely másik tagállamban folyamatban 
van, az érintett tagállam megtagadja a 
kérelem elbírálását, és haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmezőt.
(3) Amennyiben valamely tagállam által 
engedélyezett in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszköz egy másik tagállam 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelem tárgyát képezi, az utóbbi 
elutasítja a kérelmet, és haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmezőt.
(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
39a. cikk (2) bekezdésében említett 
eszközök forgalombahozatali 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás az 
érvényes kérelem benyújtását követően 
210 napon belül befejeződjön.
(5) Valamely tagállam illetékes hatósága 
csak egyszer kérheti a gyártót további, a 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelem értékeléséhez – tudományosan 
megalapozott okokból – szükséges 
információk benyújtására. Ez minták 
bekérését, vagy a gyártó telephelyén 
történő látogatást is magában foglalhat. A 
kért további információk benyújtásáig, de 
legkésőbb 60 napon belül a (4) 
bekezdésben említett időtartam 
felfüggeszthető.
(6) Ha egy kérelmező valamely tagállam 
illetékes hatóságának benyújtott 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet az előtt vonja vissza, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban véleményt adtak 
volna ki, a kérelmezőnek közölnie kell az 
adott tagállam illetékes hatóságával a 
visszavonás okait. Az illetékes nemzeti 
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hatóság ezt az információt a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi, és az 
értékelő jelentést – amennyiben 
rendelkezésre áll– közzéteszi, miután 
abból az üzleti titoknak minősülő 
információkat törölték.
(7) Amint a forgalombahozatali engedélyt 
kiadták, az érintett tagállam illetékes 
hatósága értesíti arról a kérelmezőt.
(8) Az illetékes nemzeti hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül a forgalombahozatali engedélyt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi.
(9) Az illetékes nemzeti hatóság –
különösen a klinikai vizsgálat eredménye 
és a kockázatkezelési rendszer 
tekintetében – értékelő jelentést dolgoz ki, 
valamint megjegyzésekkel látja el a 
dokumentumot.
(10) Az illetékes nemzeti hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi az értékelő jelentést 
az indokolással ellátott véleménnyel 
együtt, miután abból az üzleti titoknak 
minősülő információkat törölték.
(11) A tagállamok tájékoztatják az 
Ügynökséget az általuk kiadott 
valamennyi forgalombahozatali 
engedélyről.
(12) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az engedély 
jogosultja tájékoztatja az engedélyező 
tagállam illetékes hatóságát az 
orvostechnikai eszközök tagállamokban 
történő tényleges forgalomba hozatalának 
dátumáról.
(13)A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesíti az illetékes 
hatóságot, ha az orvostechnikai eszköz 
forgalmazása az adott tagállamban akár 
ideiglenesen, akár véglegesen megszűnik, 
valamint indokolással szolgál az erre 
vonatkozó gyógyászati és/vagy gazdasági 
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okokról.

Or. en

Módosítás 247
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39f. cikk
A decentralizált forgalombahozatali 

engedély kölcsönös elismerése
(1) A 76. cikkel létrehozott, orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport feladata a 39e. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
engedélyezésre alkalmas orvostechnikai 
eszköz egynél több tagállamban történő 
forgalombahozatali engedélyére 
vonatkozó kérdések vizsgálata.
(2) Az ilyen in vitro diagnosztikai eszközre 
vonatkozó forgalombahozatali engedély 
egynél több tagállamban történő 
megadása céljából a kérelmező egy azonos 
dokumentáción alapuló kérelmet nyújt be 
e tagállamok illetékes hatóságához. A 
dokumentáció tartalmazza az e rendelet 
VIII., IX. és X. mellékletében említett 
információkat és dokumentumokat. A 
benyújtott dokumentumok tartalmazzák a 
kérelem által érintett tagállamok listáját. 
A kérelmező felkér valamely tagállamot, 
hogy „referencia-tagállamként” járjon el 
és készítsen az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozó 
értékelő jelentést a (3) vagy (4) 
bekezdéssel összhangban.
(3) Ha az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozó 
forgalombahozatali engedélyt már 
megadták a kérelem benyújtásának 
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időpontjában, az érintett tagállamok 
elismerik a referencia-tagállam – azaz a 
forgalombahozatali engedélyt elsőként 
megadó tagállam – által megadott 
forgalombahozatali engedélyt. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja e 
célból az engedélyezett in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközre 
vonatkozó meglévő értékelő jelentés 
naprakésszé tételére irányuló kérelmet 
nyújt be a referencia-tagállamhoz. A 
referencia-tagállam az érvényes kérelem 
benyújtását követő 90 napon belül 
naprakésszé teszi az értékelő jelentést. Az 
értékelő jelentést, valamint más vonatkozó 
információkat és dokumentumokat meg 
kell küldeni az érintett tagállamok és a 
kérelmező részére.
(4) Ha az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozó 
forgalombahozatali engedélyt a kérelem 
benyújtásának időpontjában még nem 
adták meg, a kérelmező az értékelő 
jelentés tervezetének elkészítésére 
irányuló kérelmet benyújtja a referencia-
tagállamhoz. A referencia-tagállam az 
érvényes kérelem benyújtását követő 120 
napon belül elkészíti a jelentést, és 
megküldi azt az érintett tagállamok és a 
kérelmező részére.
5. Az érintett tagállamok a (3) és (4) 
bekezdésben említett dokumentumok 
kézhezvételét követő 90 napon belül 
jóváhagyják az értékelő jelentést és 
tájékoztatják erről a referencia-
tagállamot. A referencia tagállam írásba 
foglalja az összes fél megállapodását, 
lezárja az eljárást és erről tájékoztatja a 
kérelmezőt.
(6) Minden egyes tagállam, amelyben a 
(2) bekezdés szerinti kérelmet nyújtottak 
be, a megállapodás tudomásulvételét 
követő 30 napon belül az elfogadott 
értékelő jelentésnek megfelelő határozatot 
fogad el.
(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott 
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időszakon belül valamely érintett tagállam 
a közegészségre vonatkozó lehetséges 
súlyos kockázat alapján nem hagyhatja 
jóvá az értékelő jelentést, álláspontjának 
indokait részletesen bemutatja a 
referencia-tagállamnak, a többi érintett 
tagállamnak és a kérelmezőnek. A 
nézeteltérésre okot adó kérdéseket 
haladéktalanul az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport elé kell utalni.
(8) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportban a (7) 
bekezdésben említett tagállamok mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a megteendő 
intézkedés tekintetében. Lehetőséget 
biztosítanak a kérelmező számára, hogy 
álláspontját szóban vagy írásban előadja. 
Ha a nézeteltérés tárgyát képező pontok 
bejelentését követő 60 napon belül a 
tagállamok megegyezésre jutnak, a 
referencia-tagállam írásba foglalja az 
összes fél megállapodását, lezárja az 
eljárást és erről tájékoztatja a kérelmezőt. 
A (6) bekezdést alkalmazni kell.
(9) Ha a tagállamok a (7) bekezdésben 
meghatározott 60 napos határidőn belül 
nem jutnak megállapodásra, a 39g. cikk 
szerinti eljárás alkalmazása céljából 
haladéktalanul tájékoztatják az 
Ügynökséget. Az Ügynökségnek 
részletesen meg kell adni azokat a 
pontokat, amelyekkel kapcsolatban a 
tagállamok nem tudtak megállapodni, 
valamint a nézeteltérés okait. E 
dokumentumok egy példányát megküldik 
a kérelmezőnek.
(10) A kérelmező az ügy Ügynökség elé 
utalásáról szóló tájékoztatást követően 
haladéktalanul megküldi az Ügynökség 
részére a (2) bekezdésben említett 
információk és dokumentumok egy 
példányát.
(11) A (9) bekezdésben említett esetben a 
referencia-tagállam értékelő jelentését 
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jóváhagyó tagállamok – a kérelmező 
kérelmére – engedélyezhetik az 
orvostechnikai eszközt anélkül, hogy 
bevárnák a 39g. cikkben megállapított 
eljárás eredményét. Ebben az esetben az 
engedély megadása nem érinti az eljárás 
kimenetelét.

Or. en

Módosítás 248
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 g cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39g. cikk
Választottbírósági eljárás a decentralizált 
forgalombahozatali engedély kölcsönös 

elismerésével kapcsolatos egyetértés 
hiányában

(1) Amennyiben az e cikkben 
meghatározott eljárásra történik 
hivatkozás, a 84. cikk (1) bekezdésében 
említett, orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó bizottság vitatja meg a szóban 
forgó kérdést, és az azt követő 60 napon 
belül, hogy az ügyet elé utalták, 
indokolással ellátott véleményt ad ki.
Sürgős esetben az elnök javaslatára a 
bizottság rövidebb határidőt is 
megállapíthat.
(2) Az ügy vizsgálatakor az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság az egyik 
tagját előadónak nevezi ki. Konkrét 
kérdésekben a bizottság egyéni 
szakértőket is kinevezhet tanácsadónak. 
Szakértők kinevezésekor a bizottság 
meghatározza feladataikat és azt a 
határidőt, ameddig el kell végezniük 
ezeket a feladatokat.
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(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó bizottság véleményének 
kinyilvánítása előtt lehetőséget biztosít a 
kérelmezőnek vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, hogy szóban vagy 
írásban ismertesse álláspontját a bizottság 
által meghatározott határidőn belül.
A bizottság felfüggesztheti az (1) 
bekezdésben említett határidőket annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérelmező 
vagy a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja elkészíthesse az állásfoglalását.
(4) Az Ügynökség haladéktalanul értesíti 
a kérelmezőt vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultját a bizottságnak az 
érintett in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozó 
forgalombahozatali engedéllyel 
kapcsolatos álláspontjáról.
A kérelmező vagy a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság 
véleményének kézhezvételét követő 15 
napon belül írásban értesítheti az 
Ügynökséget a vélemény 
felülvizsgálatának kérelmezésére 
vonatkozó szándékáról. Ebben az esetben 
a vélemény kézhezvételét követő 60 napon 
belül benyújtja a felülvizsgálati kérelem 
részletes indokolását.
A felülvizsgálati kérelem indokolásának 
kézhezvételét követő 60 napon belül a 
bizottság felülvizsgálja véleményét. A 
bizottság másik előadót és – adott esetben 
– társelőadót jelöl ki az első vélemény 
céljából kijelölt előadó és társelőadó 
helyére. A felülvizsgálati eljárás kizárólag 
a véleménynek a kérelmező, vagy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által meghatározott részeire terjed ki, és 
kizárólag az első vélemény elfogadásának 
időpontjában a bizottság rendelkezésére 
álló tudományos adatokon alapulhat. A 
kérelmező vagy a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja kérheti, hogy a 
bizottság konzultáljon a felülvizsgálatról 
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az [Ref. future Regulation on medical 
devices] rendelet 78a. cikkével létrehozott 
tanácsadó bizottsággal.
A felülvizsgálat során elért 
következtetések indokolását az e cikk (5) 
bekezdésében említett értékelő jelentéshez 
kell mellékelni.
(5) Az Ügynökség az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság végleges 
véleményét – annak elfogadását követő 15 
napon belül – az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozó 
értékelő jelentéssel együtt megküldi a 
tagállamok, a Bizottság és a kérelmező, 
vagy a forgalombahozatali engedély 
jogosultja részére, megjelölve az annak 
elfogadására vonatkozó indokokat.
A 39f. cikkben említett, orvostechnikai 
eszközre vonatkozó decentralizált 
forgalombahozatali engedély kölcsönös 
elismerésének alkalmazására vonatkozó 
kedvező vélemény esetén a következő 
dokumentumokat kell a véleményhez 
mellékelni:
a) a dokumentációhoz tartozó – a 39f. 
cikk (2) bekezdésében említett –
dokumentumokat;
b) az engedélyezést esetlegesen érintő 
feltételeket;
c) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz biztonságos és hatékony 
használatára vonatkozó javasolt feltételek 
és korlátozások részleteit;
d) az orvostechnikai eszköz címkéjének és 
használati utasításának javasolt szövegét.
(6) A Bizottság az (5) bekezdésben említett 
vélemény kézhezvételétől számított 15 
napon belül – az uniós jog 
figyelembevételével – elkészíti a kérelem 
tekintetében meghozandó határozat 
tervezetét.
A forgalombahozatali engedély kiadását 
előíró határozattervezet esetén mellékelni 
kell az (5) bekezdésben említett 
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dokumentumokat.
Ha a határozattervezet nem áll 
összhangban az Ügynökség véleményével, 
a Bizottság szintén mellékeli az eltérések
indokainak részletes magyarázatát.
A határozattervezetet megküldik a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek, vagy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.
A tagállamok 22 napon belül 
benyújthatják a Bizottsághoz a 
határozattervezetre vonatkozó írásbeli 
észrevételeiket. Sürgősen elfogadandó 
határozat esetén az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság elnöke 
rövidebb, a sürgősség mértéknek 
megfelelő határidőt is meghatározhat. A 
határidő azonban kizárólag rendkívüli 
körülmények esetén lehet 5 napnál
rövidebb.
(7) A tagállamok írásban kérhetik, hogy a 
(6) bekezdésben említett 
határozattervezetet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság plenáris 
ülésen vitassa meg – a 84. cikk (1) 
bekezdése szerint –, részletesen megjelölve 
indokaikat.
Ha a Bizottság véleménye szerint valamely 
tagállam írásbeli észrevételei fontos 
tudományos, vagy műszaki jellegű új 
kérdéseket vetnek fel, amelyekkel az 
Ügynökség véleménye nem foglalkozott, 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
bizottság elnöke felfüggeszti az eljárást, és 
a kérelmet további megfontolásra 
visszaküldi az Ügynökséghez.
(8) A Bizottság a 84. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően, annak lezárását követő 30 
napon belül meghozza a végleges 
határozatot. A Bizottság a 39b. cikkben 
említett elektronikus rendszerben 
aktualizálja az érintett eszközre vonatkozó 
információkat.
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(9) A forgalombahozatali engedély 
megtagadása az érintett eszköznek az 
Unió egész területén történő forgalomba 
hozatalára vonatkozó tilalomnak minősül.
(10) A (8) bekezdésben említett határozat 
valamennyi tagállamnak szól, és azt meg 
kell küldeni a forgalombahozatali 
engedély jogosultja vagy a kérelmező 
részére. Az érintett tagállamok és a 
referencia-tagállam a bejelentést követő 
30 napon belül kiadják vagy bevonják a 
forgalombahozatali engedélyt, vagy a 
határozatnak megfelelő módon 
módosítják annak feltételeit. Erről 
tájékoztatják a Bizottságot és az 
Ügynökséget.

Or. en

Módosítás 249
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
5 fejezet – 1 a szakasz – 39 h cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39h. cikk
A forgalombahozatali engedély 

módosítása
(1) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott, a 39c., 39e. és 
39f. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kiállított forgalombahozatali engedély 
módosítása iránti összes kérelmet minden 
olyan tagállamban be kell nyújtani, ahol a 
szóban forgó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközt korábban 
engedélyezték.
A Bizottság jogosult arra, hogy – az 
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően – felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 85. 
cikkével összhangban a 
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forgalombahozatali engedély módosított 
feltételeinek vizsgálatához szükséges 
megfelelő rendelkezések elfogadása 
érdekében
(2) A Bizottsághoz benyújtott 
választottbírósági eljárás esetén a 
forgalombahozatali engedély 
módosítására értelemszerűen a 39g. 
cikkben megállapított eljárást kell 
alkalmazni.
(3) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a közegészségügy védelme 
érdekében az e fejezet rendelkezéseinek 
megfelelően kiállított forgalombahozatali 
engedély módosítása, felfüggesztése vagy 
visszavonása szükséges, az érintett 
tagállam az ügyet a 39g. cikkben 
megállapított eljárás alkalmazása céljából 
haladéktalanul az Ügynökség elé utalja.
Azokban a kivételes esetekben, amikor a 
közegészségügy védelme érdekében 
sürgősen intézkedni kell, a végleges 
határozat elfogadásáig a tagállamok 
felfüggeszthetik az érintett eszköz saját 
területükön történő forgalmazását és 
alkalmazását. Intézkedésük okairól 
legkésőbb a következő munkanapon 
tájékoztatják a Bizottságot, az 
Ügynökséget és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 250
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
A forgalomba hozatal engedélyezési 

eljárása
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(1) A D. osztályba tartozó eszközök csak 
akkor hozhatók forgalomba az Unión 
belül, ha a 41a. cikkben említett 
centralizált eljárás keretében, valamint e 
rendelet rendelkezéseivel összhangban az 
uniós forgalombahozatali engedélyt 
megadták.
(2) Az (1) bekezdésben említett és az e 
rendelet hatálybalépésekor már az uniós 
piacon jelen lévő eszközök esetében meg 
kell követelni, hogy tanúsítványuk 
érvényességi idejének lejártától kezdve –
az e szakaszban meghatározott eljárással 
összhangban – forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkezzenek.
(3) Az e szakasz szerint kiállított 
forgalombahozatali engedély öt évig 
érvényes. A kockázat és a haszon 
egyensúlyának az Ügynökség általi 
újraértékelése alapján a 
forgalombahozatali engedélyt öt év múlva 
megújíthatják.
(4) A forgalombahozatali engedély iránti 
valamennyi kérelmet és a 41c., 41d., 41e. 
és a 41f. cikkek rendelkezései szerint, 
valamint a 41b. cikkben említett 
információ szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyeket vagy 
Bizottság vagy – adott esetben – a 
tagállamok a 41b. cikk (1) bekezdésében 
említett elektronikus rendszerbe 
haladéktalanul, de az annak legkésőbb 
kézhezvételüktől számított 15 napon belül 
beviszik. Az orvostechnikai eszközök iránti 
kérelem felülvizsgálatának megkezdése 
előtt a 41c. cikkben említett 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság, vagy a megfelelő 
tagállam illetékes hatósága ellenőrzi, hogy 
ugyanazon orvostechnikai eszköz 
tekintetében nem nyújtottak be kérelmet.

Or. en
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Módosítás 251
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39b. cikk
A forgalombahozatali engedélyek 

elektronikus rendszere
(1) A Bizottság a következő információk 
összegyűjtése és feldolgozása céljából – a 
tagállamokkal együttműködve –
létrehozza és kezeli a forgalombahozatali 
engedélyek iránti kérelmek, és az e 
szakasz szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszerét:
– a gyártó neve,
– az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz neve.
– a forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet kísérő dokumentáció,
– a forgalombahozatali engedélyre 
irányuló eljárás során az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
tekintetében kiadott értékelő jelentés,
– a forgalombahozatali engedély 
jóváhagyásának napja, valamint –
amennyiben ez eltér – az eszköz 
forgalomba hozatalának napja,
– a forgalombahozatali engedély 
felfüggesztésére és visszavonására 
vonatkozó bármely információ.
(2) Az összegyűjtött és feldolgozott 
információkat az Európai 
Gyógyszerügynökség viszi be az 
elektronikus nyilvántartási rendszerbe.
(3) Amennyiben ezeket az információkat 
az eszköz forgalomba hozatala, 
felfüggesztése vagy piacról való kivonása 
tekintetében naprakésszé kell tenni, a 
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gyártó haladéktalanul tájékoztatja az 
Ügynökséget, amely haladéktalanul 
naprakésszé teszik az elektronikus 
rendszerben szereplő információkat.
(4) A forgalombahozatali engedélyek 
iránti kérelmekkel kapcsolatos, az 
elektronikus rendszerben összegyűjtött és 
feldolgozott információk kizárólag a 
tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság 
számára hozzáférhetők. A megadott 
forgalombahozatali engedélyekkel 
kapcsolatos, az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információkat 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

Or. en

Módosítás 252
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39c. cikk
Centralizált eljárás

(1) A 39d. cikk rendelkezéseivel 
összhangban létrejön az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság. A 
bizottság az Európai Gyógyszerügynökség 
része.
(2) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság felelős az Ügynökség 
véleményének kidolgozásáért a 
centralizált eljárással összhangban 
benyújtott kérelmek elfogadhatóságával 
kapcsolatos bármely kérdéssel 
kapcsolatban.
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(3) A 39a. cikk (1) bekezdésében említett 
eszközök iránti valamennyi kérelem 
tartalmazza a VII., VIII., IX. és – adott 
esetben – X. mellékletben említett 
adatokat és dokumentumokat.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a 
kérelem vizsgálatáért az Ügynökségnek 
fizetendő díjat is.
(5) Az Ügynökség biztosítja, hogy az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság véleményét az érvényes kérelem 
kézhezvételétől számított 210 napon belül 
kiadják. Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság részére a kérelem 
kézhezvételétől számítva legalább 80 
napot biztosítanak a forgalombahozatali 
engedély iránti kérelmet kísérő 
dokumentációban szereplő tudományos 
adatok vizsgálatára. Az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
megfelelő indokolással ellátott kérése 
alapján az Ügynökség ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.
(6) A bizottság csak egyszer kérheti a 
gyártót további, a forgalombahozatali 
engedély iránti kérelem értékeléséhez –
tudományosan megalapozott okokból –
szükséges információ benyújtására. Ilyen 
irányú kérés esetén az (5) bekezdésben 
említett időtartamot a kért további 
információ benyújtásáig fel kell 
függeszteni.
(7) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
konzultálva kidolgozza az engedély iránti 
kérelmek benyújtásának formájára 
vonatkozó részletes útmutatót.
(8) Amennyiben az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság a kérelem 
vizsgálatának elvégzéséhez szükségesnek 
tartja, előírhatja a kérelmező számára, 
hogy az adott in vitro diagnosztikai 
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orvostechnikai eszköz gyártási helyén 
meghatározott ellenőrzést végezzenek. 
Ilyen ellenőrzések bejelentés nélkül is 
végezhetők. Az (5) bekezdésben előírt 
határidőn belül elvégzendő ellenőrzést a 
tagállam megfelelő képesítéssel 
rendelkező ellenőrei végzik. Ezen 
ellenőröket az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság által kinevezett 
előadó vagy szakértő kísérheti.
(9) Az Ügynökség haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmezőt, ha az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
véleménye szerint:
a) a kérelem nem felel meg az 
engedélyezés e rendeletben meghatározott 
kritériumainak;
b) a kérelmet kísérő dokumentáció nem 
felel meg e rendelet rendelkezéseinek, 
illetve azt módosítani kell vagy ki kell 
egészíteni;
c) a forgalombahozatali engedélyt 
bizonyos feltételekhez kötötten kell 
kiállítani;
d) az érintett in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
forgalombahozatali engedélyét meg kell 
tagadni azon az alapon, hogy az eszköz 
nem felel meg e rendeletnek.
(10) A kérelmező a (9) bekezdésben 
említett véleményének kézhezvételét 
követő 15 napon belül írásban értesítheti 
az Ügynökséget a vélemény 
felülvizsgálatára vonatkozó szándékáról. 
Ebben az esetben a vélemény 
kézhezvételét követő 60 napon belül 
benyújtja a felülvizsgálati kérelem 
részletes indokolását. A felülvizsgálati 
kérelem indokolásának kézhezvételét 
követő 60 napon belül az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
felülvizsgálja véleményét. Az in vitro 
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diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
másik előadót és – adott esetben –
társelőadót jelöl ki az első vélemény 
céljából kijelölt előadó és társelőadó 
helyére. A felülvizsgálati eljárás kizárólag 
a véleménynek a kérelmező által 
eredetileg meghatározott részeire terjedhet 
ki, és kizárólag az első vélemény 
elfogadásának időpontjában az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
rendelkezésére álló tudományos adatokon 
alapulhat. A kérelmező kérheti, hogy az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság konzultáljon egy tudományos 
tanácsadó csoporttal a felülvizsgálatról.
(11) Az Ügynökség az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
végső véleményét az annak elfogadását 
követő 15 napon belül megküldi a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
kérelmezőnek, és mellékeli hozzá az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottságnak az orvostechnikai eszközre 
vonatkozó értékelését, valamint a 
következtetéseinek indokolását tartalmazó 
jelentést.
(12) Ha valamely kérelmező az 
Ügynökségnek benyújtott 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet az előtt vonja vissza, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban véleményt adtak 
volna ki, a kérelmezőnek közölnie kell az 
Ügynökséggel a visszavonás okait. Az 
Ügynökség ezt az információt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi, és az értékelő jelentést – amennyiben 
rendelkezésre áll – közzéteszi, miután 
abból az üzleti titoknak minősülő 
információkat törölték.
(13) A (11) bekezdésben említett vélemény 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Bizottság elkészíti a kérelem tekintetében 
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meghozandó határozat tervezetét. Az 
Ügynökség véleményétől eltérő határozat 
tervezete esetén a Bizottság mellékeli az 
eltérés részletes magyarázatát. A 
határozattervezetet megküldik a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek. A 
tagállamok 22 napon belül benyújthatják 
a Bizottsághoz a határozattervezetre 
vonatkozó írásbeli észrevételeiket. 
Sürgősen elfogadandó határozat esetén az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság elnöke 
rövidebb, a sürgősség mértéknek 
megfelelő határidőt is meghatározhat. E 
határidő – kivéve a különleges 
körülményeket – nem lehet rövidebb 5 
napnál;
(14) A tagállamok – az okok részletes 
megadása mellett – írásban kérhetik, hogy 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság plenáris ülésén tárgyalja az (13) 
bekezdésben említett határozattervezetet. 
Ha a Bizottság véleménye szerint valamely 
tagállam írásbeli észrevételei fontos 
tudományos, vagy műszaki jellegű új
kérdéseket vetnek fel, amelyekkel az 
Ügynökség véleménye nem foglalkozott, 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság elnöke 
felfüggeszti az eljárást, és további 
megfontolásra visszaküldi a kérelmet az 
Ügynökséghez.
(15) A Bizottság a […] cikkben említett 
vizsgálati eljárás lezárását követő 30 
napon belül meghozza a végleges 
határozatot.
(16) Az uniós forgalombahozatali 
engedély megtagadása a 39a. cikk (1) 
bekezdésében említett eszközök 
forgalomba hozatalának az Unió egész 
területére kiterjedő tilalmát jelenti.
(17) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az engedély 
jogosultja tájékoztatja az Ügynökséget az 
orvostechnikai eszközök tagállamokban 
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történő tényleges forgalomba hozatalának 
dátumáról, figyelembe véve az 
engedélyezett különféle kiszereléseket.
(18) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesíti az Ügynökséget, 
ha a termék forgalmazása az adott 
tagállamban akár ideiglenesen, akár 
véglegesen megszűnik, valamint 
indokolással szolgál az erre vonatkozó 
gyógyászati és/vagy gazdasági okokról.

Or. en

Módosítás 253
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39d. cikk
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 

bizottság
(1) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság összetétele a 
következő:
a) minden egyes tagállam által e cikk (3) 
bekezdésével összhangban kinevezett egy 
tag és egy póttag;
b) a Bizottság által szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó nyilvános felhívás 
alapján kinevezett hat tag, annak 
biztosítására, hogy az orvostechnikai 
eszközök területén a releváns szakértelem 
jelen legyen a bizottságban;
c) a Bizottság által szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kinevezett 
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egy tag és egy póttag, az egészségügyi 
szakemberek képviseletének biztosítására;
d) a Bizottság által szándéknyilatkozat 
benyújtására vonatkozó nyilvános felhívás 
alapján és az Európai Parlamenttel 
folytatott konzultációt követően kinevezett 
egy tag és egy póttag, a betegképviseleti 
szervezetek képviseletének biztosítására. A 
tagok távollétében a póttagok képviselik a 
tagokat és szavaznak helyettük. Az a) 
pontban említett póttagokat a 
726/2004/EK rendelet 62. cikkével 
összhangban előadónak lehet kijelölni.
(2) Egy tagállam az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság meglévő feladatait másik 
tagállamra ruházhatja. Egy tagállam sem 
vállalhat át több másik tagállamtól 
feladatokat.
(3) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
tagjait és póttagjait az orvostechnikai 
eszközök terén szerzett szakértelmük 
alapján nevezik ki annak érdekében, hogy 
a szakmai képesítések legmagasabb szintje 
és a releváns szakértelem széles skálája 
biztosított legyen. A tagállamok e célból 
együttműködnek az Ügynökség 
igazgatótanácsával és a Bizottsággal, hogy 
az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság végső összetétele összhangban 
legyen a feladatai szempontjából releváns 
tudományos területekkel.
(4) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság tagjai és póttagjait 
hároméves, egyszer meghosszabbítható 
időtartamra nevezik ki, amely kinevezés 
azt követően az (1) bekezdésben említett 
eljárás alapján újítható meg. A bizottság 
tagjai közül választja meg elnökét, 
hároméves, egyszer meghosszabbítható 
időtartamra.
(5) Az 726/2004/EK rendelet 61. cikke (3), 
(4), (5), (6), (7) és (8) bekezdését az 
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orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottságra alkalmazni kell.
(6) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság megbízatása kiterjed 
a 39c. cikk szerinti eljárások hatálya alá 
tartozó orvostechnikai eszközök 
értékelésének valamennyi vonatkozására.

Or. en

Módosítás 254
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39e. cikk
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság tagjai vállalják, hogy függetlenül 
és a közérdeket szem előtt tartva járnak el. 
Feladataik ellátásának megkezdése előtt 
kötelezettségvállalási és érdekeltségi 
nyilatkozatot tesznek közzé, amelyben 
jelzik minden olyan érdekeltség hiányát, 
amely sérthetné függetlenségüket, vagy 
bármely olyan közvetlen vagy közvetett 
érdekeltségüket, amely függetlenségüket 
sértheti. E nyilatkozatokat a Bizottság 
ellenőrzi.

Or. en

Módosítás 255
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
39 f cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39f. cikk
A forgalombahozatali engedély 

módosítása
(1) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja a 41c. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően kiállított forgalombahozatali 
engedély módosítása iránti kérelmeket a 
Bizottsághoz nyújtja be. A Bizottság 
jogosult arra, hogy – az Ügynökséggel 
folytatott konzultációt követően –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e rendelet 89. cikkével 
összhangban a forgalombahozatali 
engedély módosított feltételeinek 
vizsgálatához szükséges megfelelő 
rendelkezések elfogadása érdekében
(2) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a közegészségügy védelme 
érdekében az e fejezet rendelkezéseinek 
megfelelően kiállított forgalombahozatali 
engedély módosítása, felfüggesztése vagy 
visszavonása szükséges, az érintett 
tagállam kérheti, hogy az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
plenáris ülésén tárgyalja meg a kérdést, az 
okok részletes megadásával. Kivételes 
esetekben, ha a Bizottság véleménye 
szerint valamely tagállam írásbeli 
észrevételei olyan fontos tudományos, 
vagy műszaki jellegű új kérdéseket vetnek 
fel, amelyekkel a megadott engedély nem 
foglalkozott, az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
bizottság elnöke felfüggeszti az engedélyt, 
és a kérelmet további megfontolásra 
visszaküldi az Ügynökséghez.

Or. en

Módosítás 256
Margrete Auken



AM\936067HU.doc 37/116 PE510.755v01-00

HU

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A D. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon, tervdokumentáció-
vizsgálaton és tételellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett gyártásminőség-
biztosításon – ideértve a tételellenőrzést is 
– alapuló megfelelőségértékeléssel 
kombinálva.

A D. osztályba sorolt eszközök gyártói 
tekintetében – a teljesítőképesség-
értékelésre szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a forgalombahozatali 
engedélyre irányuló centralizált eljárást 
folytatnak le.

Or. en

Módosítás 257
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A D. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon, tervdokumentáció-
vizsgálaton és tételellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett gyártásminőség-
biztosításon – ideértve a tételellenőrzést is 

A D. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon, tervdokumentáció-
vizsgálaton és tételellenőrzésen alapuló 
forgalombahozatali engedélyt kérnek. 
Ennek alternatívájaként a gyártó dönthet 
úgy, hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet nyújt be a X. mellékletben 
ismertetett gyártásminőség-biztosításon –
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– alapuló megfelelőségértékeléssel
kombinálva.

ideértve a tételellenőrzést is – alapuló 
forgalombahozatali engedéllyel 
kombinálva.

Or. en

Módosítás 258
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben továbbá egy 
referencialaboratóriumot a 78. cikk szerint 
neveztek ki, a megfelelőségértékelést 
végző kijelölt szervezetnek a 
VIII. melléklet 5.4. szakaszának és a 
IX. melléklet 3.5. szakaszának megfelelően 
kérnie kell ezen referencialaboratóriumtól 
annak igazolását, hogy az eszköz, 
amennyiben vonatkozásában ilyen van, 
megfelel az alkalmazandó egységes 
műszaki előírásnak, vagy a gyártó által 
választott olyan más megoldásoknak, 
amelyek legalább azonos szintű 
biztonságot és teljesítőképességet 
biztosítanak.

Amennyiben továbbá egy 
referencialaboratóriumot a 78. cikk szerint 
neveztek ki, a 39c. cikkben említett in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottságnak 
vagy a nemzeti hatóságnak a 
VIII. melléklet 5.4. szakaszának és a 
IX. melléklet 3.5. szakaszának megfelelően 
kérnie kell e referencialaboratóriumtól 
annak igazolását, hogy az eszköz, 
amennyiben vonatkozásában ilyen van, 
megfelel az alkalmazandó egységes 
műszaki előírásnak, vagy a gyártó által 
választott olyan más megoldásoknak, 
amelyek legalább azonos szintű 
biztonságot és teljesítőképességet 
biztosítanak.

Or. en

Módosítás 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben továbbá egy Amennyiben továbbá egy 
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referencialaboratóriumot a 78. cikk szerint 
neveztek ki, a megfelelőségértékelést 
végző kijelölt szervezetnek a 
VIII. melléklet 5.4. szakaszának és a 
IX. melléklet 3.5. szakaszának 
megfelelően kérnie kell ezen 
referencialaboratóriumtól annak 
igazolását, hogy az eszköz, amennyiben 
vonatkozásában ilyen van, megfelel az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásnak, vagy a gyártó által választott 
olyan más megoldásoknak, amelyek 
legalább azonos szintű biztonságot és 
teljesítőképességet biztosítanak.

referencialaboratóriumot a 78. cikk szerint 
neveztek ki, a megfelelőségértékelést 
végző kijelölt szervezetnek kérnie kell e 
referencialaboratóriumtól, hogy – a 
VIII. melléklet 5.4. szakaszával és a 
IX. melléklet 3.5. szakaszával 
összhangban – laboratóriumi 
vizsgálatokkal igazolja, hogy az eszköz 
megfelel az alkalmazandó egységes 
műszaki előírásnak. A 
referencialaboratórium által végzett 
vizsgálatoknak elsősorban az analitikai 
szenzitivitásra és az analitikai 
specifikusságra kell irányulniuk 
(referenciaanyagok felhasználásával) és a 
diagnosztikai érzékenységre és a 
diagnosztikai specifikusságra (korai és 
megállapított fertőzésből származó minták 
felhasználásával).

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozással kapcsolatos tapasztalat azt mutatja, hogy egyértelműen meg kell 
határozni, hogy a referencialaboratórium részvétele vizsgálatok elvégzését jelenti, és nem 
dokumentumok megvizsgálását.

Módosítás 260
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kapcsolódó diagnosztikában használt 
azon eszközök esetében, melyeket annak
értékelésére használnak, hogy a beteg 
alkalmas-e egy bizonyos gyógyszeres 
kezelésre, a kijelölt szervezet a VIII. 
melléklet 6.2. szakasza és a IX. melléklet 
3.6. szakaszában meghatározott 
eljárásoknak megfelelően konzultál a 
tagállamok által az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 

Kísérő diagnosztika esetében, amennyiben 
a 78. cikkel összhangban egy 
referencialaboratóriumot neveztek ki, a 
megfelelőségértékelést végző kijelölt 
szervezetnek kérnie kell e 
referencialaboratóriumtól annak
igazolását, hogy az eszköz megfelel az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásnak, amennyiben annak 
vonatkozásában ilyen van.
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szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
szerint kinevezett illetékes hatóságok 
egyikével vagy az Európai 
Gyógyszerügynökséggel.

Or. en

Indokolás

Ez a kísérő diagnosztika útvonalát az egységes műszaki előírásoknak a kijelölt szervezetek, és 
az in vitro diagnosztikai (IVD) orvostechnikai eszközök tekintetében az illetékes hatóságok 
EMA- és IVD-szakértői közötti közös fejlesztésére módosítja.

Módosítás 261
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A C. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon és tervdokumentáció-
vizsgálaton alapuló megfelelőségértékelést 
végeznek, valamint reprezentatív alapon 
elvégzik a műszaki dokumentáció részét 
képező tervdokumentáció értékelését. 
Ennek alternatívájaként a gyártó dönthet 
úgy, hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett gyártásminőség-
biztosításon alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

A 39a. cikktől eltérve, a C. osztályba sorolt 
eszközök gyártói − a teljesítőképesség-
értékelésre szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű minőségbiztosításon 
és tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek, valamint 
reprezentatív alapon elvégzik a műszaki 
dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett gyártásminőség-
biztosításon alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

Or. en

Módosítás 262
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kapcsolódó diagnosztikában használt 
azon eszközök esetében, melyeket annak
értékelésére használnak, hogy a beteg 
alkalmas-e egy bizonyos gyógyszeres 
kezelésre, a kijelölt szervezet a VIII. 
melléklet 6.2. szakasza és a IX. melléklet 
3.6. szakaszában meghatározott 
eljárásoknak megfelelően konzultál a 
tagállamok által a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv szerint 
kinevezett illetékes hatóságok egyikével 
vagy az Európai Gyógyszerügynökséggel.

Kísérő diagnosztika esetében, amennyiben 
a 78. cikkel összhangban egy 
referencialaboratóriumot neveznek ki, a 
megfelelőségértékelést végző kijelölt 
szervezetnek kérnie kell e 
referencialaboratóriumtól annak
igazolását, hogy az eszköz megfelel az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásnak, amennyiben annak 
vonatkozásában ilyen van.

Or. en

Indokolás

Ez a kísérő diagnosztika útvonalát az egységes műszaki előírásoknak a kijelölt szervezetek, és 
az in vitro diagnosztikai (IVD)orvostechnikai eszközök tekintetében illetékes hatóságok EMA-
és IVD-szakértői közötti közös fejlesztésére módosítja.

Módosítás 263
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A B. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett teljes körű 
minőségbiztosításon alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek.

A 39a. cikktől eltérve, a B. osztályba sorolt 
eszközök gyártói − a teljesítőképesség-
értékelésre szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett teljes körű minőségbiztosításon 
alapuló megfelelőségértékelést végeznek.

Or. en
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Módosítás 264
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az A. osztályba sorolt eszközök gyártói − 
a teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − 
termékeik megfelelőségét a II. 
mellékletben meghatározott műszaki 
dokumentáció elkészítését követően a 15. 
cikkben említett EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kiállításával igazolják.

A 39a. cikktől eltérve, az A. osztályba 
sorolt eszközök gyártói − a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközök gyártóinak kivételével −
termékeik megfelelőségét a II. 
mellékletben meghatározott műszaki 
dokumentáció elkészítését követően a 15. 
cikkben említett EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kiállításával igazolják.

Or. en

Módosítás 265
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók dönthetnek úgy, hogy a 
kérdéses eszköznél magasabb osztályba 
tartozó eszközre alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárást 
alkalmaznak.

(6) A gyártók dönthetnek úgy, hogy a 
kérdéses eszköznél magasabb osztályba 
tartozó eszközre alkalmazandó 
forgalombahozatali engedélyt vagy 
megfelelőségértékelési eljárást 
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 266
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés – 3 francia bekezdés



AM\936067HU.doc 43/116 PE510.755v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azokkal az előállított eszközökkel vagy a 
D. osztályba tartozó eszközök tételeivel 
kapcsolatos mintavétel gyakorisága, 
amelyeket a VIII. melléklet 
5.7. szakaszának és a X. melléklet 
5.1. szakaszának megfelelően egy, a 
78. cikk szerint kinevezett 
referencialaboratóriumba kell küldeni, 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 267
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervezetek bevonása A kijelölt szervezetek 
megfelelőségértékelési eljárásba történő
bevonása

Or. en

Módosítás 268
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a megfelelőségértékelési 
eljárás kijelölt szervezet bevonását kívánja 
meg, a gyártó egy választása szerinti 
kijelölt szervezethez fordulhat kérelmével, 
feltéve, hogy a szervezet ki van jelölve 
megfelelőségértékelési tevékenységek és 
megfelelőségértékelési eljárások végzésére 

(1) Amennyiben a megfelelőségértékelési 
eljárás kijelölt szervezet bevonását kívánja 
meg, a gyártó egy választása szerinti 
kijelölt szervezethez fordulhat kérelmével, 
feltéve, hogy a szervezet ki van jelölve 
megfelelőségértékelési tevékenységek és 
megfelelőségértékelési eljárások végzésére 
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az érintett eszközök tekintetében. Kérelmet 
nem lehet egyszerre több kijelölt 
szervezethez benyújtani ugyanazon 
megfelelőségértékelési tevékenységre.

az érintett eszközök tekintetében. 
Amennyiben valamely gyártó a 
nyilvántartásba vételének helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban lévő 
kijelölt szervezethez nyújt be kérelmet, 
erről értesíti a kérelmekkel foglalkozó 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot. Kérelmet nem lehet egyszerre 
több kijelölt szervezethez benyújtani 
ugyanazon megfelelőségértékelési 
tevékenységre.

Or. en

Módosítás 269
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. cs

Módosítás 270
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök biztonságosságának fokozásához különösen fontos a kijelölt 
szervezetek szerepének megerősítése. Az ellenőrzési eljárás alkalmazása azt jelentheti, hogy a 
kifejezetten újszerű orvostechnikai eszközök csak jelentős késedelemmel válnak elérhetővé a 
betegek számára. 
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Módosítás 271
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Módosítás 273
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a D. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 17.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 24. 
cikkben említett, a biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó 
összefoglalónak a tervezetét. In its 
notification the notified body shall indicate 
the estimated date by which the conformity 
assessment is to be completed. A Bizottság 
haladéktalanul továbbítja az értesítést és a 
kísérő dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a D. és a C. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
amelyek megfelelnek a 2. cikk 12a. 
pontjában meghatározott „újdonság” 
fogalommeghatározásának, kivéve a 
meglévő tanúsítványok kiegészítésére vagy 
megújítására irányuló kérelmeket. Az 
értesítéshez mellékelni kell az I. melléklet 
17.3. szakaszában említett használati 
útmutató tervezetét és a 24. cikkben 
említett, a biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó 
összefoglalónak a tervezetét. A kijelölt 
szervezet az értesítésben közli, hogy 
becslése szerint a megfelelőségértékelést 
mikorra végzi el. A Bizottság 
haladéktalanul továbbítja az értesítést és a 
kísérő dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

Or. en

Módosítás 274
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek által a VIII., IX. 
és X. mellékletek szerint kiadott 
tanúsítványok nyelve az Unió azon 
hivatalos nyelve, amelyet a kijelölt 
szervezet székhelye szerinti tagállam e 
célból kijelöl, vagy egy, a kijelölt szervezet 
által elfogadható uniós nyelv. A 
tanúsítványok minimális tartalmának 
meghatározása a XI. mellékletben 
található.

(1) A kijelölt szervezetek által a VIII., IX. 
és X. mellékletek szerint kiadott 
tanúsítványok nyelve a kijelölt szervezet 
által elfogadható uniós nyelv. A 
tanúsítványok minimális tartalmának 
meghatározása a XI. mellékletben 
található.
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Or. cs

Módosítás 275
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a gyártó felbontja 
szerződését a kijelölt szervezettel és egy 
másik kijelölt szervezettel köt szerződést 
ugyanazon eszköz megfelelőségértékelése 
tekintetében, a kijelölt szervezet 
megváltoztatásának módozatait egy a 
gyártó, a leköszönő kijelölt szervezet és az 
új kijelölt szervezet közötti 
megállapodásban egyértelműen meg kell 
határozni. Ez a megállapodás legalább a 
következő szempontokat érinti:

(1) Amennyiben a gyártó úgy dönt, hogy 
felbontja szerződését a kijelölt szervezettel 
és egy másik kijelölt szervezettel köt 
szerződést ugyanazon eszköz 
megfelelőségértékelése tekintetében, erről 
a változásról tájékoztatja a kijelölt
szervezetekért felelős nemzeti hatóságot. A
kijelölt szervezet megváltoztatásának 
módozatait egy a gyártó, a leköszönő 
kijelölt szervezet és az új kijelölt szervezet 
közötti megállapodásban egyértelműen 
meg kell határozni. Ez a megállapodás 
legalább a következő szempontokat érinti:

Or. en

Módosítás 276
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy tagállam kérelmére, és 
amennyiben az a közegészség védelme és 
a betegbiztonság érdekében áll több 
tagállamot tekintve is, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján egy 
tagállam által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kiadott engedély 
érvényességét meghatározott időszakra 
kiterjesztheti az Unió egész területére, és 
megállapíthatja azokat a feltételeket, 

törölve
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amelyek szerint az eszköz forgalomba 
hozható vagy üzembe helyezhető. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 84. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Az emberek egészségével és biztonságával 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság a 84. cikk (4) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

Or. pl

Indokolás

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Módosítás 277
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VI. fejezet V. fejezet

Klinikai bizonyíték Klinikai bizonyíték

Or. en
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Módosítás 278
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak ellenőrzése, hogy az eszközök a 
beteg számára biztosítják a gyártó által 
meghatározott előnyöket;

b) az eszköz klinikai biztonságosságának 
és hatásosságának – ideértve az eszköznek 
a rendeltetési célra a célcsoportban és a 
használati utasítással összhangban 
történő alkalmazása esetén a betegre 
nézve elérni kívánt előnyöket –
ellenőrzése;

Or. en

Módosítás 279
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatot úgy kell tervezni és végezni, 
hogy az adott klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatból nyert 
klinikai adatok megbízhatóak és 
megalapozottak legyenek.

(4) Valamennyi klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatot úgy kell tervezni és végezni, 
hogy – a 48a. cikk (3) bekezdésével 
összhangban – az adott klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatban részt vevő 
alanyok jogainak, biztonságának és 
jólétének védelme megvalósuljon, valamint 
hogy a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatból nyert klinikai adatok 
megbízhatóak és megalapozottak legyenek.

Or. en

Módosítás 280
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
48 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. cikk
Etikai bizottság részvétele

(1) Klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
lefolytatása csak akkor engedélyezhető, ha 
független etikai bizottság kedvező 
értékelést adott a szóban forgó 
teljesítőképesség-vizsgálatról.
(2) Az etikai bizottság nyilatkozata kiterjed 
többek között az orvosi indokokra, a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatban 
részt vevő vizsgálati alanyok által a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatra 
vonatkozó teljes körű információ 
nyújtását követő beleegyezésére, valamint 
a vizsgálók és a vizsgálati létesítmények 
alkalmasságára.
(3) Az etikai bizottság biztosítja a 
teljesítőképesség-vizsgálatban részt vevő 
alanyok jogainak, biztonságának és 
jóllétének védelmét.
(4) Az etikai bizottság független a kutató 
szervezettől, független a megbízótól, és 
mentes bármilyen egyéb nemkívánatos 
befolyástól. A kutatás tervezett 
elvégzésének helye szerinti ország vagy 
országok törvényeivel és szabályozásaival 
összhangban jár el, és követnie kell 
valamennyi mérvadó nemzetközi normát 
és standardot.
(5) Az etikai bizottság egyértelműen 
meghatározott számú tagból és póttagból 
áll, akik között egészségügyi szakemberek, 
laikusok és legalább egy nagy 
tapasztalattal rendelkező, tájékozott beteg 
vagy betegképviselő szerepel, akik 
együttesen megfelelő képesítéssel és 
tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 
áttekintsék és értékeljék a javasolt 
teljesítőképesség-vizsgálat tudományos, 
orvosi és etikai vonatkozásait.
(6) A tagállamok megteszik az etikai 
bizottság létrehozásához szükséges 
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intézkedéseket, amennyiben ilyen 
bizottságok még nem léteznek, és 
elősegítik azok munkáját.
A tagállamok közzéteszik az etikai 
bizottság tagjainak és póttagjainak 
számát, nevét és foglalkozását, és 
tájékoztatják a Bizottságot az etikai 
bizottság összetételéről és munkájának 
megkezdéséről.

Or. en

Módosítás 281
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
megbízójának a kérelmet a XIII. 
mellékletben említett dokumentációval 
kísérve ahhoz/azokhoz a tagállam(ok)hoz 
kell benyújtania, amely(ek)ben a 
vizsgálatot végezni fogják. Az érintett 
tagállam a kérelem beérkezésétől számított 
hat napon belül értesíti a megbízót, hogy a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat e 
rendelet hatálya alá tartozik-e, és a kérelem 
teljes-e.

A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
megbízójának a kérelmet a XIII. 
mellékletben említett dokumentációval 
kísérve ahhoz/azokhoz a tagállam(ok)hoz 
kell benyújtania, amely(ek)ben a 
vizsgálatot végezni fogják. Az érintett 
tagállam a kérelem beérkezésétől számított 
tíz napon belül értesíti a megbízót, hogy a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat e 
rendelet hatálya alá tartozik-e, és a kérelem 
teljes-e.

Or. en

Módosítás 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Több érintett tagállam esetén, ha 
véleménykülönbség áll fenn a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat jóváhagyásával 
kapcsolatban, az érintett tagállamok 
megkísérelnek közös megegyezésre jutni. 
Ha nem sikerül közösen döntést hozni, az 
Európai Bizottság határoz, miután 
meghallgatta az érintett tagállamokat és –
adott esetben – kikérte az Európai 
Gyógyszerügynökség tanácsát.

Or. en

Indokolás

A jelentéskészítő tagállam határozata a többi tagállamra nézve kötelező. Előfordulhat, hogy a 
jelentéskészítő tagállam támogat egy klinikai teljesítőképesség-vizsgálatot, az érintett 
tagállamok többségének hatóságai és etikai bizottságai viszont nem. Még ha a hatóságok és 
az etikai bizottságok közösen törekednek is a megegyezésre, a nézeteltérésekre megoldást kell 
találni. Mivel a Bizottság ellenőrzés keretében elszámolással tartozik az EP és a Tanács felé, 
a jelentéskészítő tagállamnál több felhatalmazással rendelkezik ilyen határozat 
meghozatalára.

Módosítás 283
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a tagállam úgy találja, hogy a 
kérelem tárgyát képező klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat nem tartozik e 
rendelet hatálya alá, vagy a kérelem nem 
teljes, tájékoztatja erről a megbízót, és 
legfeljebb hat napos határidőt szab a 
megbízó számára arra, hogy a kérelemhez 
észrevételt tegyen, vagy azt kiegészítse.

Amennyiben a tagállam úgy találja, hogy a 
kérelem tárgyát képező klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat nem tartozik e 
rendelet hatálya alá, vagy a kérelem nem 
teljes, tájékoztatja erről a megbízót, és 
legfeljebb tíznapos határidőt szab a 
megbízó számára arra, hogy a kérelemhez 
észrevételt tegyen, vagy azt kiegészítse.

Or. en
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Módosítás 284
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a tagállam az észrevételek, 
illetve a kiegészített kérelem beérkezésétől 
számított három napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdésben említett 
információkról, a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot e rendelet 
hatálya alá tartozónak, a kérelmet pedig 
teljesnek kell tekinteni.

Amennyiben a tagállam az észrevételek, 
illetve a kiegészített kérelem beérkezésétől 
számított öt napon belül nem értesíti a 
megbízót a (2) bekezdésben említett 
információkról, a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot e rendelet 
hatálya alá tartozónak, a kérelmet pedig 
teljesnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 285
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (4) bekezdésben szereplő validálás 
időpontját követő 35 nap lejártával, kivéve, 
ha az érintett tagállam ezen időszakon 
belül értesítette a megbízót arról, hogy a 
közegészséggel, a betegek biztonságával 
vagy a közrenddel kapcsolatos 
megfontolások alapján elutasította a 
kérelmet.

c) a (4) bekezdésben szereplő validálás 
időpontját követő 60 nap lejártával, kivéve, 
ha az érintett tagállam ezen időszakon 
belül értesítette a megbízót arról, hogy a 
közegészséggel, a betegek biztonságával 
vagy a közrenddel kapcsolatos 
megfontolások alapján elutasította a 
kérelmet.

Or. en

Módosítás 286
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az alkalmazandó módszer, az érintett 
vizsgálati alanyok száma, és a vizsgálat 
elérni kívánt eredménye.

Or. en

Módosítás 287
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
befejezését követően a megbízó beviszi az 
51. cikkben említett elektronikus 
rendszerbe eredményeinek a laikusok 
számára is közérthetően elkészített 
összefoglalását.

Or. en

Módosítás 288
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az információ a nyilvánosság számára 
elérhető az 51. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül, kivéve 
ha ezen információ egésze vagy egy része 
bizalmasan kezelendő az alábbi okok 
bármelyike alapján:

(3) Az információ a nyilvánosság számára 
maradéktalanul elérhető az 51. cikkben 
említett elektronikus rendszeren keresztül.

Or. en
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Módosítás 289
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) személyes adatok védelme a 
45/2001/EK rendelet szerint;

törölve

Or. en

Indokolás

A személyes adatok védelmét már biztosítja a 4. pont, amely szerint: „A klinikai 
vizsgálatokban részt vevő alanyok semmilyen személyes adata nem férhető hozzá a 
nyilvánosság számára”.

Módosítás 290
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizalmas üzleti adatok védelme; törölve

Or. en

Indokolás

A tényleges átláthatóság és annak érdekében, hogy a független kutatók számára biztosított 
legyen a hozzáférés a véletlenszerű teljesítőképesség-vizsgálatok és metaanalízisek 
elvégzéséhez, az adatbázisnak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

Módosítás 291
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizalmas üzleti adatok védelme; törölve

Or. en

Módosítás 292
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
adott tagállam(ok) általi hatékony 
felügyeletének biztosítása.

törölve

Or. en

Indokolás

A teljesítőképesség-vizsgálatok hathatós felügyeletének átláthatónak kell lennie, és ezek 
tekintetében biztosítani kell a nyilvánosságot.

Módosítás 293
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Biztosság a tagállamokkal 
együttműködve létrehoz és kezel egy 
elektronikus rendszert a beavatkozással 
járó klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokra és egyéb, a vizsgálat 
alanyaira nézve kockázatot rejtő, klinikai 

(1) A Biztosság a tagállamokkal 
együttműködve létrehoz és kezel egy 
elektronikus rendszert a beavatkozással 
járó klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokra és egyéb, a vizsgálat 
alanyaira nézve kockázatot rejtő, klinikai 
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teljesítőképesség-vizsgálatokra, hogy a 49. 
cikk (1) bekezdésében említett klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra egyedi 
azonosító számot hozzon létre, valamint
hogy összegyűjtse és feldolgozza a 
következő információkat:

teljesítőképesség-vizsgálatokra. Ezen 
adatbázis megléte lehetőséget biztosít a 
nyilvánosság számára ahhoz, hogy
rákeressenek meghatározott 
teljesítőképesség-vizsgálatokra, valamint a
polgárok és a szakemberek számára, hogy 
tájékozott döntéseket hozzanak az in vitro 
eszközökkel kapcsolatban. Ennek 
biztosítása érdekében az elektronikus 
rendszer segít létrehozni a 49. cikk (1) 
bekezdésében említett klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra vonatkozó
egyedi azonosító számot, valamint
összegyűjteni és feldolgozni a következő 
információkat:

Or. en

Indokolás

Az adatbázist azzal a céllal kell létrehozni, hogy a polgárok, orvosok és független kutatók 
számára információkkal szolgáljon ahhoz, hogy tájékozott döntéseket hozhassanak az in vitro 
eszközök alkalmazásával kapcsolatban.

Módosítás 294
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megbízók által az 56. cikk (5) 
bekezdésével összhangban benyújtott 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálati 
jelentés;

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a klinikai teljesítőképesség-vizsgálati jelentéseknek a 
nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára rendelkezésre bocsátott információk 
részét kell képezniük. E módosítások bizonyos fokú összhangot biztosítanak a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos tárgyalások várható eredményével.
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Módosítás 295
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyet a(z) [Ref. of future Regulation on 
clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk az 50. cikkben 
említett információk kivételével csak a 
Bizottság és a tagállamok számára 
hozzáférhetők.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyet a(z) [Ref. of future Regulation on 
clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk az 50. cikkben 
említett információk kivételével
hozzáférhetők a tagállamok és a Bizottság
számára. A Bizottság azt is biztosítja, hogy 
az egészségügyi szakemberek 
hozzáférjenek az elektronikus 
rendszerhez.

Or. en

Módosítás 296
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyet a(z) [Ref. of future Regulation on 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyet a(z) [Ref. of future Regulation on 
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clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk az 50. cikkben 
említett információk kivételével csak a 
Bizottság és a tagállamok számára 
hozzáférhetők.

clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk a tagállamok és a
Bizottság számára hozzáférhetők, és a
Bizottság gondoskodik arról is, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
hozzáféréssel rendelkezzenek az 
elektronikus rendszerhez.

Or. en

Módosítás 297
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Indokolt kérelemre a valamely 
meghatározott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközre vonatkozóan az 
elektronikus rendszerben rendelkezésre 
álló valamennyi információt 
hozzáférhetővé teszik az azt kérő fél 
számára, kivéve, ha valamennyi 
információnak vagy az információk egyes 
részeinek titkossága a következők 
bármelyike alapján igazolt:
a) személyes adatok védelme a 
45/2001/EK rendelet szerint;
b) üzleti szempontból érzékeny információ
védelme;
c) a klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
adott tagállam(ok) általi hatékony 
felügyeletének biztosítása.

Or. en

Módosítás 298
Dagmar Roth-Behrendt
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Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot, vagy egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
lényeges módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
biztonsági okokból történő idő előtti 
leállításáról értesült, az 51. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
valamennyi tagállamot értesíti döntéséről 
és annak okairól.

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot, vagy egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
lényeges módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
biztonsági vagy hatékonysági okokból 
történő idő előtti leállításáról értesült, az 
51. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül valamennyi 
tagállamot értesíti döntéséről és e döntés
okairól.

Or. en

Módosítás 299
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot biztonsági 
okokból átmenetileg leállít, az átmeneti 
leállítást követő 15 napon belül értesíti 
erről az összes érintett tagállamot.

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot biztonsági 
vagy hatásossági okokból átmenetileg 
leállít, az átmeneti leállítást követő 15 
napon belül értesíti erről az összes érintett 
tagállamot.

Or. en

Módosítás 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

 A megbízó minden egyes érintett 
tagállamot értesít a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatnak az adott 
tagállam vonatkozásában történő 
lezárásáról, idő előtti leállítás esetén 
megfelelő indoklással együtt. Az értesítést 
a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatnak az 
érintett tagállam vonatkozásában történő 
lezárását követő 15 napon belül kell 
elküldeni.

A megbízó minden egyes érintett 
tagállamot értesít a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatnak az adott 
tagállam vonatkozásában történő 
lezárásáról, idő előtti leállítás esetén 
megfelelő indokolással együtt, hogy 
valamennyi tagállam tájékoztathassa az 
ezzel párhuzamosan az Európai Unión 
belül hasonló klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokat végző megbízókat a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat eredményeiről. 
Az értesítést a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatnak az érintett tagállam 
vonatkozásában történő lezárását követő 15 
napon belül kell elküldeni.

Or. en

Módosítás 301
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az egynél több tagállamban végzett 
vizsgálat esetén a megbízó az összes 
érintett tagállamot értesíti a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat általános 
lezárásáról. Az értesítést a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat általános 
lezárását követő 15 napon belül kell 
elküldeni.

Az egynél több tagállamban végzett 
vizsgálat esetén a megbízó az összes 
érintett tagállamot értesíti a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat általános 
lezárásáról. A klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat idő előtti leállításának okaira 
vonatkozó információkat minden tagállam 
számára biztosítják, hogy valamennyi 
tagállam tájékoztathassa az ezzel 
párhuzamosan az Unión belül hasonló 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokat 
végző megbízókat a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat eredményeiről.
Az értesítést a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat általános lezárását követő 15 
napon belül kell elküldeni.
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Or. en

Módosítás 302
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat lezárását követő egy éven belül 
benyújtja az érintett tagállamoknak a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
eredményeinek összefoglalóját a XII. 
melléklet A. részének 2.3.3. szakaszában 
említett klinikai teljesítőképesség-
vizsgálati jelentés formájában. 
Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód a klinikai teljesítőképesség-vizsgálati 
jelentés egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani. Ebben az 
esetben a XII. melléklet A. részének 
2.3.2. szakaszában említett, klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati terv írja elő, 
hogy mikor kell – magyarázattal együtt –
benyújtani a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat eredményeit.

(3) A megbízó a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat lezárását követő egy éven belül 
benyújtja az érintett tagállamoknak a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
eredményeit a XII. melléklet A. részének 
2.3.3. szakaszában említett klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés 
formájában. Amennyiben tudományos 
okokból nincs mód a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés egy 
éven belüli benyújtására, azt rendelkezésre 
állásakor a lehető leghamarabb be kell 
nyújtani. Ebben az esetben a XII. melléklet 
A. részének 2.3.2. szakaszában említett, 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálati terv 
írja elő, hogy mikor kell – magyarázattal 
együtt – benyújtani a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat eredményeit.

Or. en

Indokolás

Míg a teljesítőképesség-vizsgálati jelentés összefoglaló formáját ölti, fontos, hogy a gyártók 
megértsék, hogy ez a jelentés a nyilvánosan hozzáférhető információk részét fogja képezni.

Módosítás 303
Dagmar Roth-Behrendt

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

(2) Az közös kérelemben a megbízó az 
egyik érintett tagállamot koordináló 
tagállamnak javasolja. Ha az adott tagállam 
nem kívánja a koordináló tagállam szerepét 
betölteni, a közös kérelem benyújtásától 
számított hat napon belül megállapodik egy 
másik, érintett tagállammal arról, hogy ez 
utóbbi tagállam lássa el a koordináló 
tagállam feladatát. Ha egyik tagállam sem 
vállalja el a koordináló tagállam szerepét, a 
megbízó által elsőként javasolt 
tagállamnak kell azt betöltenie. Ha 
megbízó által javasolt tagállamtól eltérő 
tagállam lesz a koordináló tagállam, a 49. 
cikk (2) bekezdésében említett határidő 
azon a napon kezdődik, miután a tagállam 
elfogadta a koordináló tagállam szerepét.

(2) Az közös kérelemben a megbízó az 
egyik érintett tagállamot koordináló 
tagállamnak javasolja. A jelentést tevő 
tagállamot azon érintett tagállamok közül 
választják ki, ahol a szóban forgó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatban részt vevő 
legtöbb alany él. Ha az adott tagállam nem 
kívánja a koordináló tagállam szerepét 
betölteni, a közös kérelem benyújtásától 
számított hat napon belül megállapodik egy 
másik, érintett tagállammal arról, hogy ez 
utóbbi tagállam lássa el a koordináló 
tagállam feladatát. Ha egyik tagállam sem 
vállalja el a koordináló tagállam szerepét, a 
megbízó által elsőként javasolt 
tagállamnak kell azt betöltenie. Ha 
megbízó által javasolt tagállamtól eltérő 
tagállam lesz a koordináló tagállam, a 49. 
cikk (2) bekezdésében említett határidő 
azon a napon kezdődik, miután a tagállam 
elfogadta a koordináló tagállam szerepét.

Or. en

Módosítás 304
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan súlyos nemkívánatos esemény, 
amely okozati összefüggésben áll a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközzel, az összehasonlítás alapjául 
szolgáló referenciatermékkel vagy a 
vizsgálati eljárással, vagy amely kapcsán 
ilyen okozati összefüggés ésszerű 
megfontolások alapján lehetséges;

a) olyan nemkívánatos esemény, amely 
okozati összefüggésben áll a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközzel, az összehasonlítás alapjául 
szolgáló referenciatermékkel vagy a 
vizsgálati eljárással, vagy amely kapcsán 
ilyen okozati összefüggés ésszerű 
megfontolások alapján lehetséges;

Or. en
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Módosítás 305
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. fejezet VIII. fejezet
 Vigilancia és piacfelügyelet Vigilancia és piacfelügyelet

Or. en

Módosítás 306
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden súlyos 
baleset;

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden súlyos
baleset, beleértve a baleset időpontját és 
helyét; a gyártó biztosítja a balesetben 
érintett betegre vagy felhasználóra, és 
egészségügyi szakemberre vonatkozó 
információkat is, amennyiben ilyen 
információk rendelkezésre állnak;

Or. en

Módosítás 307
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden súlyos

a) az uniós piacon forgalmazott 
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baleset; eszközökkel kapcsolatos minden baleset;

Or. en

Módosítás 308
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek az 
irányú ösztönzésére, hogy az (1) bekezdés 
a) pontjában említett, feltételezett 
baleseteket jelentsék be illetékes 
hatóságaiknak. Amennyiben egy tagállam 
illetékes hatósága ilyen bejelentéseket kap, 
megteszi a szükséges lépéseket annak 
biztosítására, hogy az érintett eszköz
gyártója értesüljön a váratlan eseményről. 
A gyártónak kell biztosítania a megfelelő 
nyomon követő intézkedések 
meghozatalát.

A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak – a célzott 
tájékoztató kampányokat is beleértve – az 
egészségügyi szakemberek, felhasználók és 
betegek az irányú ösztönzésére, hogy az (1) 
bekezdés a) pontjában említett, feltételezett 
baleseteket jelentsék be illetékes 
hatóságaiknak. Amennyiben egy tagállam 
illetékes hatósága ilyen bejelentéseket kap, 
erről haladéktalanul tájékoztatja az 
érintett eszköz gyártóját. A gyártónak kell 
biztosítania a megfelelő nyomon követő 
intézkedések meghozatalát.

Amennyiben valamely tagállam illetékes 
hatósága meggyőződik arról, hogy az első 
albekezdés alapján kapott jelentések 
súlyos balesetre vonatkoznak, e 
jelentésekről haladéktalanul értesíti a 60. 
cikkben említett elektronikus rendszert, 
kivéve, ha ugyanezt a balesetet a gyártó 
már jelentette.

Or. en

Módosítás 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek az 
irányú ösztönzésére, hogy az (1) bekezdés 
a) pontjában említett, feltételezett 
baleseteket jelentsék be illetékes 
hatóságaiknak. Amennyiben egy tagállam 
illetékes hatósága ilyen bejelentéseket kap, 
megteszi a szükséges lépéseket annak 
biztosítására, hogy az érintett eszköz 
gyártója értesüljön a váratlan eseményről. 
A gyártónak kell biztosítania a megfelelő 
nyomon követő intézkedések 
meghozatalát.

A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek – ideértve az orvosokat és 
gyógyszerészeket –, valamint felhasználók 
és betegek az irányú ösztönzésére, hogy az 
(1) bekezdés a) pontjában említett, 
feltételezett baleseteket jelentsék be 
illetékes hatóságaiknak. Amennyiben egy 
tagállam illetékes hatósága ilyen 
bejelentéseket kap, megteszi a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
érintett eszköz gyártója értesüljön a 
váratlan eseményről. A gyártónak kell 
biztosítania a megfelelő nyomon követő 
intézkedések meghozatalát.

Or. en

Indokolás

E rendelkezés a farmakovigilanciai tevékenységekről szóló irányelvben alkalmazott 
megközelítést tükrözi.

Módosítás 310
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyanítható balesetek jelentésekor 
figyelembe kell venni, hogy sor került-e a 
19. cikk szerinti részegységek vagy 
alkatrészek cseréjére.

Or. en

Indokolás

A részegységek vagy alkatrészek cseréjének jelentése lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára, hogy gyorsan azonosítsák a cserélt részegységekből vagy alkatrészekből eredő 
problémákat.
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Módosítás 311
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok egymás között 
összehangolják a balesetek egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek által 
történő bejelentésére használandó 
egységes, webalapú, strukturált 
formanyomtatványok kifejlesztését.

A Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködve és a megfelelő 
partnerekkel, köztük a betegeket és 
fogyasztókat képviselő szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően kidolgozza
a balesetek egészségügyi szakemberek, 
felhasználók és betegek által történő 
elektronikus és nem elektronikus
bejelentésére használandó egységes 
formanyomtatványokat.

Or. en

Módosítás 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) az illetékes hatóságok balesetekkel, 
valamint az egészségügyi intézmények 
által a 4. cikk (4) bekezdésében említett 
eszközök alkalmazásával végrehajtott 
helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedésekkel kapcsolatos jelentései.

Or. en

Indokolás

Az egyetlen egészségügyi intézményben gyártott és használt eszközökre vonatkozó belső 
mentesség tekintetében jelentési kötelezettséget kell alkalmazni. Az Európai Bizottság az e 
területre vonatkozó jogszabályok jövőbeni felülvizsgálatakor hozzáféréssel rendelkezik 
ezekhez az információkhoz.
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Módosítás 313
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a kijelölt 
szervezetek számára.

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a kijelölt 
szervezetek számára. A Bizottság – az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal konzultálva –
félévente áttekintést nyújt ezekről az 
információkról a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára. Ezek 
az információk a 25. cikk szerinti európai 
adatbankon keresztül elérhetők.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság profitálni fog a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos információkról nyújtott áttekintésből. Mivel ezeket az 
információkat bizalmasan kell kezelni, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a megfelelő fórum ahhoz, hogy ezeket az információkat továbbítsa az európai 
adatbank számára.

Módosítás 314
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a kijelölt 
szervezetek számára.

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság, az Ügynökség, a 
kijelölt szervezetek és az egészségügyi 
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szakemberek számára.

Or. en

Módosítás 315
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság az elektronikus rendszerhez 
megfelelő szintű hozzáféréssel 
rendelkezzen.

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság az elektronikus rendszerhez 
megfelelő szintű hozzáféréssel 
rendelkezzen. Különösen azt biztosítja, 
hogy amennyiben valamely meghatározott 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközre vonatkozóan kérnek információt, 
azt késedelem nélkül és 15 napon belül 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 316
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az 59. cikk (3) bekezdése szerint 
érkezett bejelentésekből az illetékes 
tagállam megállapítja, hogy a bejelentések 
balesettel kapcsolatosak, e bejelentéseket 
haladéktalanul beviszi a 60. cikkben 
említett elektronikus rendszerbe, kivéve, 
ha ugyanarról a váratlan eseményről a 
gyártó már bejelentést tett.

törölve

Or. en
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Módosítás 317
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
információkat az elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul továbbítani kell 
valamennyi érintett illetékes hatóságnak, és 
elérhetővé kell tenni a tagállamok és a 
Bizottság számára.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
információkat az elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul továbbítani kell 
valamennyi érintett illetékes hatóságnak, és 
elérhetővé kell tenni a tagállamok és a 
Bizottság számára. A Bizottság – az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal konzultálva –
félévente áttekintést nyújt ezekről az 
információkról a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára. Ezek 
az információk a 25. cikk szerinti európai 
adatbankon keresztül elérhetők.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság profitálni fog a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos információkról nyújtott áttekintésből. Mivel ezeket az 
információkat bizalmasan kell kezelni, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a megfelelő fórum ahhoz, hogy ezeket az információkat továbbítsa az európai 
adatbank számára.

Módosítás 318
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
információkat az elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul továbbítani kell 
valamennyi érintett illetékes hatóságnak, és 
elérhetővé kell tenni a tagállamok és a 
Bizottság számára.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
információkat az elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul továbbítani kell 
valamennyi érintett illetékes hatóságnak, és 
elérhetővé kell tenni a tagállamok, a 
Bizottság, az Ügynökség és az 
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egészségügyi szakemberek számára. A 
Bizottság azt is biztosítja, hogy a 
nyilvánosság megfelelő szintű 
hozzáféréssel rendelkezik az elektronikus 
rendszerhez. Különösen azt biztosítja, 
hogy amennyiben valamely meghatározott 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközre vonatkozóan kérnek információt, 
azt késedelem nélkül és 15 napon belül 
hozzáférhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 319
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
8 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIII. fejezet IX. fejezet

 Együttműködés a tagállamok között, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport, az uniós 
referencialaboratóriumok és az 
eszköznyilvántartások

Együttműködés a tagállamok között, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport, az uniós 
referencialaboratóriumok és az 
eszköznyilvántartások

Or. en

Módosítás 320
Dagmar Roth-Behrendt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megvizsgálja a 39e. cikk szerinti 
rendelkezésekkel összhangban a 
kölcsönös elismerési eljárással 
kapcsolatos kérdéseket.
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Or. en

Módosítás 321
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) felügyeli a kijelölt szervezetek 39. 
cikkben meghatározott koordinációs 
csoportját;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kell felügyelnie a kijelölt 
szervezetek koordinációs csoportját a részvételi feltételek tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében, és hogy tájékozottabbak legyenek a kijelölt szervezetek helyzetéről az egész EU-
ban.

Módosítás 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 42. cikknek 
megfelelően;

törölve

Or. en

Módosítás 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b pont



AM\936067HU.doc 73/116 PE510.755v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 42. cikknek 
megfelelően;

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a szabályozási keret döntő 
fontosságú része. Feladatait ezért részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 324
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) választottbírósági fórum szerepét tölti 
be a kijelölt szervezetek hatásköreiről 
szóló IV. fejezettel kapcsolatos vitákban.

Or. en

Indokolás

A közös értékelési csoportnak és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak hatékonyan ellenőriznie kell a kijelölt szervezetek munkáját. Fokozzák az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport általi felügyeletet, ha biztosítják 
számára azt a hatáskört, hogy érvénytelenítheti a kijelölt szervezet felfüggesztését.

Módosítás 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzájárul az e rendelet hatékony és c) hozzájárul az e rendelet hatékony és 
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összehangolt végrehajtását célzó útmutatás 
kidolgozásához, különösen a kijelölt 
szervezetek kinevezése és figyelemmel 
kísérése, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények alkalmazása, valamint a 
gyártók és a kijelölt szervezet által végzett 
klinikai értékelés és a kijelölt szervezetek 
által végzett értékelés tekintetében;

összehangolt végrehajtását célzó útmutatás 
kidolgozásához.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a szabályozási keret döntő 
fontosságú része. Feladatait ezért részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 326
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) segíti a Bizottságot abban, hogy 
félévente áttekintést nyújtson a vigilancia-
adatokról és a piacfelügyeleti 
tevékenységekről, ideértve a megelőző 
egészségvédelmi intézkedéseket. Ezek az 
információk a 75. cikk szerinti európai 
adatbankon keresztül elérhetők;

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek és a nyilvánosság profitálni fog a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel kapcsolatos információkról nyújtott áttekintésből. Mivel ezeket az 
információkat bizalmasan kell kezelni, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a megfelelő fórum ahhoz, hogy ezeket az információkat továbbítsa az európai 
adatbank számára.
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Módosítás 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a Bizottság kérésére tanácsadást és 
támogatást nyújt a Bizottság részére az e 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
bármely kérdés értékeléséhez;

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a szabályozási keret döntő 
fontosságú része. Feladatait ezért részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hozzájárul az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
tagállami adminisztratív gyakorlatok 
összehangolásához.

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a szabályozási keret döntő 
fontosságú része. Feladatait ezért részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés – f a–f k pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) folyamatosan nyomon követi a 
technológiai fejlődést, különösen a 
beültethető eszközök terén, és értékeli, 
hogy az e rendeletben a biztonság és a 
teljesítmény tekintetében előírt alapvető 
követelmények megfelelőek-e az 
orvostechnikai eszközök biztonságának és 
teljesítményének biztosításához, továbbá 
meghatározza az I. melléklet 
módosításának szükségességét;
fb) iránymutatásokat dolgoz ki bizonyos 
orvostechnikai eszközök klinikai 
vizsgálataival kapcsolatban;
fc) hozzájárul az orvostechnikai eszközök 
szabványainak kidolgozásához;
fd) hozzájárul az egységes műszaki 
előírások kidolgozásához;
fe) létrehozza és fenntartja az európai 
piacfelügyeleti program keretét;
ff) minimumkövetelményeket dolgoz ki a 
nemzeti piacfelügyeleti hatóságok 
minőségirányítási rendszereire 
vonatkozóan;
fg) közös piacfelügyelet és közös vizsgálati 
projektek szervezése;
fh) képzési programok és nemzeti 
tisztviselők cseréjének szervezése a 
piacszervezés, a kijelölt szervezetek 
kinevezése és figyelemmel kísérése, 
valamint a klinikai vizsgálatok terén;
fi) tájékoztató kampányok és közös 
látogatási programok szervezése;
fj) vélemény nyilvánítása a VII. 
mellékletben szereplő osztályozási 
kritériumok alkalmazásáról egy adott 
eszköz, eszközkategória vagy 
eszközcsoport tekintetében, a 41. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, hat hónapon 
belül;
fk) a Bizottság kérésére vélemény 
nyilvánítása egy adott eszköz, 
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eszközkategória vagy eszközcsoport 
besorolásáról, a 41. cikk (4) bekezdésével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a szabályozási keret döntő 
fontosságú része. Feladatait ezért részletesebben kell meghatározni.

Módosítás 330
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
77 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

77a. cikk
Tanácsadó bizottság

A(z) [Ref. of future Regulation on medical 
devices]/EU rendelet 78. cikkében 
meghatározott feltételek és módozatok 
mellett létrehozott tanácsadó bizottság 
elvégzi az e rendeletben a számára kijelölt 
feladatokat.

Or. en

Módosítás 331
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő vizsgálatokat végez a D. 
osztályba tartozó gyártott eszközök vagy a 
D. osztályba tartozó eszközök tételeinek a 
mintáin a VIII. melléklet 5.7. szakaszában 
és a X. melléklet 5.1. szakaszában előírtak 

b) megfelelő laboratóriumi vizsgálatokat 
végez a D. osztályba tartozó gyártott 
eszközök vagy a D. osztályba tartozó 
eszközök tételeinek a mintáin a VIII. 
melléklet 5.7. szakaszában és a X. 
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szerint; melléklet 5.1. szakaszában előírtak szerint;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy nem csak dokumentumok vizsgálatát, hanem 
laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni.

Módosítás 332
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelő vizsgálatokat végez a D. 
osztályba tartozó gyártott eszközök vagy a 
D. osztályba tartozó eszközök tételeinek a
mintáin a VIII. melléklet 5.7. szakaszában 
és a X. melléklet 5.1. szakaszában előírtak 
szerint;

b) megfelelő vizsgálatokat végez a D. 
osztályba tartozó gyártott eszközök 
mintáin, az illetékes hatóságok kérésére a 
65. cikk szerinti piacfelügyeleti 
tevékenységek során gyűjtött mintákon, 
valamint kijelölt szervezetek kérésére a 
VIII. melléklet 4.4. szakaszában előírt, 
előre be nem jelentett ellenőrzések során 
gyűjtött mintákon; 

Or. en

Indokolás

A gyártó által az aktuális gyártási sorozat kibocsátását megelőzően, az általa kiválasztott 
mintákon végzett vizsgálatnak a hatásvizsgálat szerint nincs gyakorlati jelentősége a betegek 
biztonságának szempontjából. A minták hatékony vizsgálatának a piacon – a gyártó 
létesítményein kívül – történő ellenőrzése költséghatékony lenne, és nem igényelne további 
erőforrásokat. A gyártó által aktuálisan kibocsátott gyártási sorozat ellenőrzéséről a 
forgalomba hozatal utáni, előre nem bejelentett ellenőrzésre való átváltás hatékonyabb a 
csalások, valamint a hamisított és a hibás termékek felderítésében, és költséghatékony 
ellenőrzési rendszert biztosít. 

Módosítás 333
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tudományos tanácsot ad meghatározott 
eszközökkel vagy az eszközök egy 
meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával kapcsolatos tudományos 
fejlemények tekintetében;

d) tudományos tanácsot ad és technikai 
segítséget nyújt meghatározott eszközökkel 
vagy az eszközök egy meghatározott 
kategóriájával vagy csoportjával 
kapcsolatos tudományos fejlemények 
meghatározása tekintetében;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a megfogalmazás pontosítása, és ezáltal a referencialaboratóriumok 
feladatainak egyértelműbb meghatározása.

Módosítás 334
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hozzájárul a megfelelőségértékelési 
eljárások és a piacfelügyelet során 
alkalmazandó megfelelő vizsgálati és 
elemzési módszerek kifejlesztéséhez;

f) hozzájárul a megfelelőségértékelési 
eljárások – különösen a D. osztályba 
tartozó eszközök tételellenőrzése – és a 
piacfelügyelet során alkalmazandó 
megfelelő vizsgálati és elemzési 
módszerek kifejlesztéséhez;

Or. en

Indokolás

A referencialaboratóriumoknak a D. osztályba tartozó, in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök tételellenőrzésére vonatkozó feladatát bele kell foglalni a 78. cikkbe.

Módosítás 335
Peter Liese, Nora Berra
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Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) hozzájárul a nemzetközi szintű 
szabványok kidolgozásához;

i) hozzájárul egységes műszaki előírások, 
valamint a nemzetközi szintű szabványok 
kidolgozásához;

Or. en

Indokolás

A referencialaboratóriumok rendelkezni fognak az ahhoz szükséges megfelelő tudással, 
tapasztalattal és szakmai készségekkel, hogy hozzájáruljanak az egységes műszaki előírások 
kifejlesztéséhez. A módosítás célja a megfogalmazás javítása.

Módosítás 336
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelően képzett, a kijelölésük 
hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök területén 
megfelelő tudással és tapasztalattal 
rendelkező személyzettel rendelkeznek;

a) megfelelően képzett, a kijelölésük 
hatálya alá tartozó in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök területén 
megfelelő tudással és tapasztalattal 
rendelkező személyzettel rendelkeznek;

a megfelelő tudás és tapasztalat a 
következőkön alapul:
– a magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
értékelése és a vonatkozó laboratóriumi 
vizsgálatok terén szerzett tapasztalat;
– a magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel 
és a vonatkozó technológiákkal 
kapcsolatos alapos ismeretek;
– bizonyított laboratóriumi tapasztalat a 
következő területek egyikén: vizsgáló vagy 
kalibráló laboratóriumok, felügyeleti 
hatóság vagy intézmény, D. osztályba 
tartozó eszközök nemzeti 
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referencialaboratóriumai, in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
minőségellenőrzése, referenciaanyagok 
kidolgozása in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök tekintetében, 
diagnosztikai orvosi eszközök kalibrálása; 
laboratóriumok vagy vérbankok, amelyek 
kísérleti jelleggel magas kockázatú in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök értékelését végzik és ilyen 
eszközöket használnak, vagy – adott 
esetben – házon belül ilyen eszközöket 
gyártanak;
– in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök termék- vagy tételvizsgálata, 
minőségellenőrzése, tervezése, gyártása 
vagy használata terén szerzett tudás vagy 
tapasztalat;
– a betegek, partnereik, valamint a vér-, 
szerv- vagy szövetadományok vagy ilyen 
készítmények recipiensei esetében 
fennálló, a magas kockázatú in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
használatával, és különösen 
meghibásodásával kapcsolatos 
egészségügyi kockázatok ismerete;
– e rendelet és az alkalmazandó 
jogszabályok, szabályok és 
iránymutatások ismerete, valamint az 
egységes műszaki előírások, a vonatkozó 
harmonizált szabványok, termékspecifikus 
követelmények és a vonatkozó útmutató 
dokumentumok ismerete, 
– részvétel a nemzetközi vagy nemzeti 
szervezetek által szervezett, vonatkozó 
külső és belső minőségértékelési 
rendszerekben.

Or. en

Indokolás

A referencialaboratóriumokra vonatkozó követelményeket egyértelműen meg kell határozni.
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Módosítás 337
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a kijelölt szervezetek vagy 
a tagállamok az uniós 
referencialaboratóriumtól tudományos 
vagy technikai segítséget, vagy 
tudományos szakvéleményt kérnek, adott 
esetben a kért feladat elvégzésének 
költségeit teljes egészében vagy részben
fedező díjat kell fizetniük, előre 
meghatározott és átlátható feltételek 
szerint.

(5) Amennyiben a kijelölt szervezetek vagy 
a tagállamok az uniós 
referencialaboratóriumtól tudományos 
vagy technikai segítséget, vagy 
tudományos szakvéleményt kérnek, a kért 
feladat elvégzésének költségeit teljes 
egészében fedező díjat kell fizetniük, előre 
meghatározott és átlátható feltételek 
szerint.

Or. en

Indokolás

A díjaknak teljes mértékben fedezniük kell a költségeket a referencialaboratóriumok közötti 
verseny torzulásának elkerülése érdekében.

Módosítás 338
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság és a tagállamok megtesznek 
minden szükséges intézkedést, hogy
ösztönözzék az egyedi típusú eszközök 
nyilvántartásainak létrehozását az ilyen 
eszközök forgalomba hozatal utáni 
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok 
összegyűjtésére. E nyilvántartások 
hozzájárulnak az eszközök hosszú távú 
biztonságának és teljesítőképességének 
független értékeléséhez.

A Bizottság és a tagállamok megtesznek 
minden szükséges intézkedést, hogy
biztosítsák az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyilvántartásainak létrehozását az ilyen 
eszközök forgalomba hozatal utáni 
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok 
összegyűjtésére. Módszeresen létre kell 
hozni a C. és a D. osztályba tartozó 
eszközök nyilvántartását. E 
nyilvántartások hozzájárulnak az eszközök 
hosszú távú biztonságának és 
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teljesítőképességének független 
értékeléséhez.

Or. en

Módosítás 339
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
9 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. fejezet X. fejezet

 Titoktartás, adatvédelem, finanszírozás, 
szankciók

Titoktartás, adatvédelem, finanszírozás, 
szankciók

Or. en

Módosítás 340
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a rendelet nem sérti a tagállamok azon 
jogát, hogy az e rendeletben meghatározott 
tevékenységek ellentételezéseként díjakat 
szabjanak ki, feltéve, hogy a díjak mértékét
átlátható módon és a költségmegtérülési 
elvek alapján állapítják meg. A tagállamok 
legalább három hónappal a díjak 
mértékének és összetételének elfogadása 
előtt értesítik a Bizottságot és a többi 
tagállamot.

Ez a rendelet nem sérti a tagállamok azon 
jogát, hogy az e rendeletben meghatározott 
tevékenységek ellentételezéseként díjakat 
szabjanak ki, feltéve, hogy a díjak mértéke 
összehasonlítható, és azt átlátható módon 
és a költségmegtérülési elvek alapján 
állapítják meg. A tagállamok legalább 
három hónappal a díjak mértékének és 
összetételének elfogadása előtt értesítik a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 341
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a
szankciók végrehajtása érdekében 
szükséges valamennyi intézkedést. Az 
előírt szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lenniük. A tagállamok e rendelkezésekről 
[e rendelet alkalmazási időpontját 
megelőző 3 hónap]-ig tájékoztatják a 
Bizottságot, és haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák az ahhoz
szükséges valamennyi intézkedést, hogy a 
szankciókat végrehajtsák és azok kellő 
visszatartó erővel bírjanak. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről [e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 hónap]-
ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.

Or. en

Módosítás 342
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekről [e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 hónap]-
ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
szankciók visszatartó jellegét a jogsértés 
eredményeként szerzett pénzügyi előnyt 
figyelembe véve kell meghatározni. A 
tagállamok e rendelkezésekről [e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 hónap]-
ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
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haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.

Or. es

Indokolás

Annak érdekében, hogy a szankciók a csalárd magatartások tekintetében visszatartó hatással 
bírjanak, a szankcióknak jelentősen nagyobbnak kell lenniük az elkövetett jogsértés vagy 
csalás eredményeként a gyártó által elért pénzügyi haszonnál.

Módosítás 343
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
10 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

X. fejezet XI. fejezet

Záró rendelkezések Záró rendelkezések

Or. en

Módosítás 344
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [öt évvel a 
hatálybalépését követően]-tól/től kell 
alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet [három évvel a 
hatálybalépését követően]-tól/től kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 345
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 6 pont – 6.1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A klinikai teljesítőképesség, mint pl. a 
diagnosztikai érzékenység, diagnosztikai 
specifikusság, pozitív és negatív prediktív 
érték, valószínűségi hányados, várható 
értékek a rendes és érintett populációkban.

b) A klinikai teljesítőképesség (többek 
között a klinikai érvényesség mértéke), 
mint pl. a diagnosztikai érzékenység, 
diagnosztikai specifikusság, pozitív és 
negatív prediktív érték, valószínűségi 
hányados, várható értékek a rendes és 
érintett populációkban; és adott esetben a 
klinikai hasznosság mértéke. Kísérő 
diagnosztika esetében bizonyítékra van 
szükség arra vonatkozóan, hogy az eszköz 
klinikai hasznossággal bír a rendeltetési 
cél tekintetében (olyan betegek 
célterápiára való kiválasztása, akiknél 
előzetesen diagnosztizáltak egy állapotot, 
vagy egy arra való hajlamot). Kísérő 
diagnosztika esetében a gyártónak 
klinikai bizonyítékkal kell szolgálnia a 
pozitív vagy negatív vizsgálati 
eredményeknek 1) a betegek ellátására és 
2) a gyógyítás eredményére gyakorolt 
hatásáról, az előírt terápiás alkalmazással 
összhangban történő felhasználás esetén.

Or. en

Módosítás 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.3. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre 
csökkenjenek. Különös figyelmet kell 
fordítani az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 

7.3. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre 
csökkenjenek. Különös figyelmet kell 
fordítani az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és 
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csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre, és amelyeket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás alapján 
azonosítanak.

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre.

Or. en

Indokolás

A javaslat a REACH alapján azonosított endokrin diszruptor anyagokra korlátozza a 
figyelmet. Ez túlságosan korlátozó jellegű. Figyelembe kell venni például az endokrin 
diszruptor anyagokra vonatkozó jövőbeni bizottsági kritériumokat is.

Módosítás 347
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. Az önellenőrzésre szánt eszközök 
segítik a fogyasztókat abban, hogy 
információkat szerezzenek egészségi 
állapotukkal kapcsolatban. Az 
önellenőrzésre szolgáló eszközökkel 
kapcsolatos megfelelő tanácsadás hiánya 
– például a mintavétel vagy az 
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eredmények leolvasása és értelmezése 
tekintetében – traumatikus eseményekhez 
vezethet és ártalmas is lehet a 
felhasználók számára. Ezért a 
tagállamoknak – az orvosi hivatást az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok 
alapján gyakorló személyek révén –
tanácsadást kell biztosítaniuk az olyan, 
önellenőrzésre szolgáló eszközök 
használata előtt, amelyeket krónikus vagy 
fertőző betegségek vizsgálata céljára 
gyártottak.

Or. en

Indokolás

A mintavétel, valamint az eredmények leolvasása és értelmezése olyan eljárás, amelynek 
esetében – ha nem szakember végzi azokat – fennáll a hibás kezelés és működtetés lehetősége. 
Az önellenőrzésre szolgáló teszteknek csak akkor van értelmük, ha azok egy betegség 
következetes, több szakterületet összefogó kezelésének részét képezik. A megfelelő orvosi 
tanácsadás nélkül néhányan úgy vélhetik, hogy az önellenőrzésre szolgáló eszközök által 
nyújtott adatok pontosak. A megfelelő tanácsadás ezenkívül segíthet abban, hogy csökkentsék 
a helytelen használat esetleges kockázatát (például a partner vagy a munkáltató által 
gyakorolt nyomás vagy kényszer miatt).

Módosítás 348
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.1 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Valamennyi eszközhöz mellékelni kell az 
eszköznek és annak gyártójának 
azonosításához szükséges információkat, 
valamint fel kell rajtuk tüntetni a 
biztonságossággal és a teljesítőképességgel 
kapcsolatos információkat a professzionális 
vagy laikus felhasználó, vagy adott esetben 
más személy számára. Ezeknek az 
információknak magán az eszközön, a 
csomagoláson vagy a használati 
útmutatóban kell szerepelniük, figyelembe 
véve a következőket:

Valamennyi eszközhöz mellékelni kell az 
eszköznek és annak gyártójának 
azonosításához szükséges információkat, 
valamint fel kell rajtuk tüntetni a 
biztonságossággal és a teljesítőképességgel 
kapcsolatos információkat a professzionális 
vagy laikus felhasználó, vagy adott esetben 
más személy számára. Ezeknek az 
információknak magán az eszközön, a 
csomagoláson vagy a használati 
útmutatóban kell szerepelniük, és közzé 
kell tenni azokat a gyártó weboldalán,
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figyelembe véve a következőket:

Or. en

Indokolás

A címke jelenlegi fogalommeghatározása nem vonatkozik a laboratóriumi vizsgálatokra. Az 
ilyen eszközökkel generált eredmények címzettjeinek ugyanolyan hozzáféréssel kell 
rendelkezniük a címkén foglalt információkhoz, mint az egyéb in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök felhasználóinak.

Módosítás 349
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.2 pont – 1 bekezdés – xv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

xv. amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell. A 
gyártó egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie;

xv. amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell. A 
gyártó megfelelő bizonyítékkal szolgál a 
tekintetben, hogy az eszközt nem lehet 
biztonságosan újrafeldolgozni. A gyártó 
egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie;

Or. en

Módosítás 350
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.3 pont – 17.3.1 pont – ii pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– funkciója (pl. szűrés, megfigyelés, 
diagnosztizálás vagy a diagnosztizálás 
segítése);

– funkciója (pl. szűrés, megfigyelés, 
diagnosztizálás vagy a diagnosztizálás 
segítése, prognózis, kísérő diagnosztika);

Or. en
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Módosítás 351
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.3 pont – 17.3.1 pont – ii pont – 7 a francia bekezdés 
(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kísérő diagnosztika esetében a 
vonatkozó célcsoport és használati 
útmutató a kapcsolódó terápiás 
eljárás(ok)hoz.

Or. en

Módosítás 352
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.3 pont – 17.3.1 pont – xii pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell; A 
gyártó egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie;

– amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell. A 
gyártó megfelelő bizonyítékkal szolgál a 
tekintetben, hogy az eszközt nem lehet 
biztonságosan újrafeldolgozni. A gyártó 
egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie;

Or. en

Módosítás 353
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 17 pont – 17.3 pont – 17.3.1 pont – xii pont – 6 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az eszköz újrafelhasználható, tájékoztató 
az ismételt felhasználáshoz szükséges 
eljárásról, beleértve a tisztítást, 
fertőtlenítést, a szennyeződésmentesítést, 
csomagolást és adott esetben az 
újrasterilizálás validált módszerét. 
tájékoztatást kell nyújtani az azt mutató 
jellemzők felismerésére, hogy az eszközt 
már nem lehet újra felhasználni, például az 
anyag károsodásának jelei vagy a 
megengedhető újrafelhasználások 
maximális száma;

– ha az eszköz újrafelhasználható, 
tájékoztató az ismételt felhasználáshoz 
szükséges eljárásról, beleértve a tisztítást, 
fertőtlenítést, a szennyeződésmentesítést, 
csomagolást, a megengedhető 
újrafelhasználások maximális számát, és 
adott esetben az újrasterilizálás validált 
módszerét. Tájékoztatást kell nyújtani az 
azt mutató jellemzők felismerésére, hogy 
az eszközt már nem lehet újra felhasználni, 
például az anyag károsodásának jelei.

Or. en

Módosítás 354
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. funkciója (pl. szűrés, megfigyelés, 
diagnosztizálás vagy a diagnosztizálás 
segítése);

ii. funkciója (pl. szűrés, megfigyelés, 
diagnosztizálás vagy a diagnosztizálás 
segítése, prognózis, kapcsolódó 
diagnózis);

Or. en

Módosítás 355
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – c pont – viii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viiia. kísérő diagnosztika esetében a 
vonatkozó célcsoport és használati 
útmutató a kapcsolódó terápiás 
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eljárásokhoz.

Or. en

Módosítás 356
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 pont – 2 bekezdés– 6.1 pont – 6.2 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A műszaki dokumentációba be kell 
illeszteni a XII. melléklet 3. szakaszában 
említett, klinikai bizonyítékról szóló 
jelentést, és/vagy a teljes jelentésre 
hivatkozni kell.

A műszaki dokumentációba be kell 
illeszteni a XII. melléklet 3. szakaszában 
említett, klinikai bizonyítékról szóló 
jelentést, és a teljes jelentésre hivatkozni 
kell.

Or. en

Indokolás

A műszaki dokumentációba a klinikai bizonyítékokról szóló teljes jelentést bele kell foglalni.

Módosítás 357
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 7 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A műszaki dokumentációhoz való 
nyilvános hozzáférés
A gyártók által a kijelölt szervezetekhez 
benyújtott műszaki dokumentációt és 
klinikai bizonyítékokat nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

A műszaki dokumentáció és a klinikai bizonyítékok teljes körű közzétételére van szükség a 
termékek biztonságosságának és megfelelő működésének biztosítása érdekében.

Módosítás 358
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
3 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. hivatkozások az érvényben levő 
harmonizált szabványokra vagy egységes 
műszaki előírásokra, amelyek alapján a 
termék megfelelőségét megállapították;

törölve

Or. en

Indokolás

A műszaki dokumentáció hivatkozik a harmonizált szabványokra és a szabványok alkalmazott 
részeire, amit a hatóságok megvizsgálhatnak az összes bizonyítékkal együtt. Mérhetetlenül 
nagy terhet jelentenének a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt szabványok aktualizálása által 
történő folyamatos változtatások, anélkül hogy mindez további értéket generálna a betegek 
biztonsága vagy általában véve az eszközök biztonságossága tekintetében. Ez hatalmas teher 
a gyártókra nézve, ezért a túlzott bürokrácia elkerülése érdekében ezt a pontot törölni kell .

Módosítás 359
Margrete Auken
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. Teljes műszaki dokumentáció és a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálati 
jelentés.

Or. en
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Módosítás 360
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.1 pont – 1.1.4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervezet szervezeti felépítését, 
feladatait, felelősségi köreit, valamint a 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
teljesítőképességét és eredményeit 
befolyásoló felső szintű vezetésének és 
egyéb személyzetének hatáskörét világosan 
dokumentálni kell.

A kijelölt szervezet szervezeti felépítését, 
feladatait, felelősségi köreit, valamint a 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
teljesítőképességét és eredményeit 
befolyásoló felső szintű vezetésének és 
egyéb személyzetének hatáskörét világosan 
dokumentálni kell. Ezt az információt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 361
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3a. A kijelölt szervezet bizonyítékkal 
szolgál a nemzeti hatóságnak arra nézve, 
hogy az 1.2.3. pontnak megfelelően nem 
áll fenn összeférhetetlenség. A nemzeti 
hatóság – a teljes körű átláthatóság 
biztosítása érdekében – évente kétszer tesz 
jelentést a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 362
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
és dokumentálnia kell, hogy 
leányvállalatainak vagy alvállalkozóinak, 
illetve bármely, vele szerződésben álló 
szervezetnek a tevékenységei nem 
veszélyeztetik megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek függetlenségét, 
pártatlanságát vagy objektivitását.

1.2.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
és dokumentálnia kell, hogy 
leányvállalatainak vagy alvállalkozóinak, 
illetve bármely, vele szerződésben álló 
szervezetnek a tevékenységei nem 
veszélyeztetik megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek függetlenségét, 
pártatlanságát vagy objektivitását.

A kijelölt szervezet bizonyítékkal szolgál a 
nemzeti hatóságnak az e pontnak való 
megfeleléséről.

Or. en

Módosítás 363
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervezet személyzetének az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
elvégzése során szerzett minden 
információ tekintetében kötnie kell magát a 
szakmai titoktartáshoz, kivéve a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságokkal, az illetékes hatóságokkal 
vagy a Bizottsággal szemben. A 
tulajdonjogokat védelmezni kell. E célból a 
kijelölt szervezetnek dokumentált 
eljárásokkal kell rendelkeznie.

A kijelölt szervezet személyzetének az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
elvégzése során szerzett minden 
információ tekintetében kizárólag indokolt 
esetben kell kötnie magát a szakmai 
titoktartáshoz, kivéve a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságokkal, az illetékes hatóságokkal 
vagy a Bizottsággal szemben. A 
tulajdonjogokat védelmezni kell. E célból a 
kijelölt szervezetnek dokumentált 
eljárásokkal kell rendelkeznie.

Amennyiben a nyilvánosság vagy az 
egészségügyi szakemberek információkat 
és adatokat kérnek, a kijelölt szervezet 
hozzáférhetővé teszi azokat az okokat, 
amelyek miatt az ilyen információkra 
titoktartás vonatkozik.

Or. en
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Módosítás 364
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.1. A kijelölt szervezetnek segítenie kell 
vagy biztosítania kell azt, hogy értékelést 
végző személyzetét tájékoztassák a 
releváns szabványosítási tevékenységekről 
és a kijelölt szervezet koordinációs 
csoportjának tevékenységéről, valamint 
azt, hogy értékelő és döntéshozó 
személyzetét tájékoztassák az e rendelet 
keretében elfogadott összes vonatkozó 
jogszabályról, iránymutatásról és a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
dokumentumokról.

1.6.1. A kijelölt szervezetnek segítenie kell 
vagy biztosítania kell azt, hogy értékelést 
végző személyzetét tájékoztassák a 
releváns szabványosítási tevékenységekről 
és a kijelölt szervezet koordinációs 
csoportjának tevékenységéről, valamint 
azt, hogy értékelő és döntéshozó 
személyzetét tájékoztassák az e rendelet 
keretében elfogadott összes vonatkozó 
jogszabályról, iránymutatásról és a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
dokumentumokról. A kijelölt szervezet 
nyilvántartást vezet a személyzetének 
tájékoztatása céljából megtett 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 365
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Mindez feltételezi, hogy a szervezeten 
belül megfelelő tudományos munkatársak 
állnak rendelkezésre, akik a bejelentett 
eszközök orvosi funkcióképességének és 
működési jellemzőinek megítéléséhez 
elegendő tudással és tapasztalattal 
rendelkeznek, tekintettel e rendelet 
követelményeire és különösen az 
I. mellékletben rögzítettekre.

Mindez feltételezi, hogy a szervezeten 
belül állandó jelleggel megfelelő 
tudományos munkatársak állnak 
rendelkezésre, akik a bejelentett eszközök 
orvosi funkcióképességének és működési 
jellemzőinek megítéléséhez elegendő 
tudással és tapasztalattal rendelkeznek, 
tekintettel e rendelet követelményeire és 
különösen az I. mellékletben rögzítettekre.
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Or. en

Módosítás 366
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.2. A kijelölt szervezetnek – minden 
alkalommal, valamint mindegyik 
megfelelőségértékelési eljárás és minden 
olyan termékfajta vagy -kategória 
tekintetében, amelyhez kijelölték –
szervezetén belül rendelkeznie kell a 
szükséges személyzettel, amely igazgatási,
műszaki és tudományos ismeretekkel, 
valamint elegendő és megfelelő 
tapasztalattal rendelkezik az orvostechnikai 
eszközök és a hozzájuk kapcsolódó 
technológiák terén a klinikai adatokat is 
magukba foglaló megfelelőségértékelési 
feladatok elvégzéséhez.

3.1.2. A kijelölt szervezetnek – minden 
alkalommal, valamint mindegyik 
megfelelőségértékelési eljárás és minden 
olyan termékfajta vagy -kategória 
tekintetében, amelyhez kijelölték –
szervezetén belül rendelkeznie kell a 
szükséges igazgatási, műszaki és 
tudományos személyzettel, amely 
gyógyszerészeti, orvosi és műszaki 
ismeretekkel, valamint elegendő és 
megfelelő tapasztalattal rendelkezik az 
orvostechnikai eszközök és a hozzájuk 
kapcsolódó technológiák terén a klinikai 
adatokat is magukba foglaló 
megfelelőségértékelési feladatok 
elvégzéséhez.

Or. en

Módosítás 367
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.3a. A kijelölt szervezet a Bizottság és –
kérésre – más felek rendelkezésére 
bocsátja személyzete és szakértelme 
jegyzékét. Ezt a jegyzéket rendszeresen 
frissítik.

Or. en
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Módosítás 368
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 7 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kijelölt szervezeten belül a 
megfelelőségértékelések terén szerzett 
legalább hároméves megfelelő tapasztalat,

Or. en

Módosítás 369
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.4. A kijelölt szervezetnek klinikai 
tapasztalattal rendelkező személyzettel kell 
rendelkeznie. A személyzetet 
szisztematikusan be kell vonni a kijelölt 
szervezet döntéshozatali eljárásába annak 
érdekében, hogy:

3.2.4. Klinikai szakértők: a kijelölt 
szervezetnek a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatok és a farmakológia terén a 
klinikai vizsgálatok megtervezésével, az 
orvosi statisztikákkal, a 
betegmenedzsmenttel és a helyes klinikai 
gyakorlattal kapcsolatban tapasztalattal 
rendelkező állandó személyzettel kell 
rendelkeznie. A személyzetet 
szisztematikusan be kell vonni a kijelölt 
szervezet döntéshozatali eljárásába annak 
érdekében, hogy:

Or. en

Módosítás 370
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– meg lehessen határozni, mikor szükséges 
szakértői hozzájárulás a gyártó által 
lefolytatott klinikai értékelés 
kiértékeléséhez, és megfelelően 
azonosítani lehessen a képzett 
szakembereket;

– meg lehessen határozni, mikor szükséges 
szakértői hozzájárulás a gyártó által 
lefolytatott klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat és a klinikai értékelés 
kiértékeléséhez, és megfelelően 
azonosítani lehessen a képzett 
szakembereket;

Or. en

Módosítás 371
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– meg lehessen vitatni a gyártó klinikai 
értékelésében szereplő klinikai adatokat a 
gyártóval és a külső klinikai szakértőkkel 
és megfelelően lehessen irányítani a külső 
klinikai szakembereket a klinikai értékelés 
kiértékelésében;

– meg lehessen vitatni a tervezett vizsgálat 
elrendezésének, a klinikai
teljesítőképesség-vizsgálatnak, valamint az 
ellenőrző beavatkozás kiválasztásának 
logikai alapját a gyártóval és a külső 
klinikai szakértőkkel és megfelelően 
lehessen irányítani a külső klinikai 
szakembereket a klinikai értékelés 
kiértékelésében;

Or. en

Módosítás 372
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tudományos alapokon 
megkérdőjelezhesse a benyújtott klinikai 
adatok hitelességét, valamint a gyártó 

– tudományos alapokon 
megkérdőjelezhesse a benyújtott klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati tervek és



PE510.755v01-00 100/116 AM\936067HU.doc

HU

klinikai értékelésének a külső klinikai 
szakértők által kiértékelt eredményeit;

klinikai adatok hitelességét, valamint a 
gyártó klinikai értékelésének a külső 
klinikai szakértők által kiértékelt 
eredményeit;

Or. en

Módosítás 373
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.4 pont – 6 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ismerje a hatóanyagokat.

Or. en

Módosítás 374
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 
foglaló típusvizsgálat, mint a klinikai 
értékelés, a sterilizáció, a szoftvervalidálás) 
bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

3.2.5. Termékértékelők: A termék 
felülvizsgálatáért felelős személyzetnek 
(mint például a tervdokumentáció 
felülvizsgálata, a műszaki dokumentáció 
felülvizsgálata vagy az olyan szempontokat 
is magába foglaló típusvizsgálat, mint a 
klinikai értékelés, a sterilizáció, a 
szoftvervalidálás) bizonyítottan a 
következő képesítéssel kell rendelkeznie:

Or. en

Módosítás 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 
foglaló típusvizsgálat, mint a klinikai 
értékelés, a sterilizáció, a szoftvervalidálás) 
bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 
foglaló típusvizsgálat, mint a klinikai 
értékelés, a sterilizáció, a szoftvervalidálás) 
valamely tagállam illetékes hatósága által 
tanúsított, megfelelő képesítéssel kell 
rendelkeznie: Megfelelő képesítések 
például az alábbiak:

Or. lt

Módosítás 376
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.6. A gyártó minőségirányítási 
rendszerének ellenőrzéséért felelős 
személyzetnek bizonyítottan a következő 
képesítéssel kell rendelkeznie:

3.2.6. Ellenőrök: a gyártó 
minőségirányítási rendszerének 
ellenőrzéséért felelős személyzetnek 
bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

Or. en

Módosítás 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.6 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.6. A gyártó minőségirányítási 
rendszerének ellenőrzéséért felelős 
személyzetnek bizonyítottan a következő
képesítéssel kell rendelkeznie:

3.2.6. A gyártó minőségirányítási 
rendszerének ellenőrzéséért felelős 
személyzetnek valamely tagállam illetékes 
hatósága által tanúsított, megfelelő 
képesítéssel kell rendelkeznie. Megfelelő 
képesítések például az alábbiak:

Or. lt

Módosítás 378
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3.3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3.1. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell a 3.2. szakaszban említett 
minőségértékelési tevékenységekbe bevont 
valamennyi személy képesítésének és a 
képesítési követelmények teljesítésének 
teljes dokumentálására szolgáló eljárással. 
Ha kivételes esetekben a 3.2. szakaszban 
meghatározott képesítési követelmények 
teljesülése nem bizonyítható teljes körűen, 
a kijelölt szervezetnek megfelelően 
indokolnia kell a személyzet egyedi 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
lefolytatására történő megbízását.

3.3.1. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell a 3.2. szakaszban említett 
minőségértékelési tevékenységekbe bevont 
valamennyi személy képesítésének és a 
képesítési követelmények teljesítésének 
teljes dokumentálására szolgáló eljárással.

Or. en

Módosítás 379
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3.4 pont – 3.4.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.(-1). A kijelölt szervezet nemcsak az 
eszközök teljesítményének értékelésével, 
hanem egyúttal az orvosi ágazattal 
kapcsolatos műszaki területeken is 
megfelelő hozzáértéssel és szakértelemmel 
rendelkező állandó belső személyzettel 
rendelkezik. E személyzet rendelkezik az 
alvállalkozók minőségének belső 
értékelésére szolgáló képességgel. Ettől 
eltérve a következő bekezdéseket kell 
alkalmazni.

3.4.1. A 3.2. szakaszból származó 
korlátozások sérelme nélkül a kijelölt 
szervezetek a megfelelőségértékelési 
tevékenységek egyértelműen 
meghatározott részeit alvállalkozásba 
adhatják. A minőségirányítási rendszerek 
vagy a termék ellenőrzéséhez kapcsolódó 
felügyeleti tevékenységek egésze nem 
adható ki alvállalkozásba.

3.4.1. A 3.2. szakaszból származó 
korlátozások sérelme nélkül a kijelölt 
szervezetek a megfelelőségértékelési 
tevékenységek egyértelműen 
meghatározott részeit közjogi szerveknek 
alvállalkozásba adhatják. Külső szakértők 
számára is odaítélhetnek szerződést az 
innovatív orvostechnikai eszközök vagy 
azon technológiák értékelése céljából, 
amelyek esetében a klinikai tapasztalat 
korlátozott. A minőségirányítási 
rendszerek vagy a termék ellenőrzéséhez 
kapcsolódó felügyeleti tevékenységek 
egésze nem adható ki alvállalkozásba.

Or. en

Módosítás 380
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3.4 pont – 3.4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.2. Amennyiben egy kijelölt szervezet 
alvállalkozás formájában egy adott 
szervezetet vagy személyt bíz meg 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel, a 
kijelölt szervezetnek ki kell dolgoznia az 
alvállalkozás feltételeit meghatározó 
politikát. Mindennemű alvállalkozást vagy 

3.4.2. Amennyiben egy kijelölt szervezet 
alvállalkozás formájában egy adott 
szervezetet vagy személyt bíz meg 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel, a 
kijelölt szervezetnek ki kell dolgoznia az 
alvállalkozás feltételeit meghatározó 
politikát. Mindennemű alvállalkozást vagy 
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a külső szakértőkkel történő bármiféle 
konzultációt megfelelően dokumentálni, 
valamint egy – a többek között titoktartást 
és összeférhetetlenséget tartalmazó – írásos 
megállapodásban rögzíteni kell.

a külső szakértőkkel történő bármiféle
konzultációt megfelelően dokumentálni 
kell, nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
tenni, valamint egy – a többek között 
titoktartást és összeférhetetlenséget 
tartalmazó – írásos megállapodásban 
rögzíteni kell.

Or. en

Módosítás 381
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3.4 pont – 3.4.4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.4a. A 3.4.2. és a 3.4.4. pontok szerinti 
politikát és eljárásokat az előtt közlik a 
nemzeti hatósággal, hogy alvállalkozói 
szerződés megkötésére kerülne sor.

Or. en

Módosítás 382
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – 3.5 pont – 3.5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5.2. Felül kell vizsgálnia személyzetének 
alkalmasságát, és meg kell határoznia az 
elvárt képesítési szint és tudásszint
fenntartásához szükséges képzést.

3.5.2. Felül kell vizsgálnia személyzetének 
alkalmasságát, és – az elvárt képesítési 
szint és tudásszint fenntartása érdekében –
meg kell határoznia a szükséges képzést, 
továbbá biztosítania kell, hogy megteszik 
az ennek megfelelő lépéseket.

Or. en
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Módosítás 383
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 pont – 4.3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell legalább a következőkre kiterjedő, 
dokumentált eljárásokkal:

4.3. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell legalább a következőkre kiterjedő, 
nyilvánosan hozzáférhető dokumentált 
eljárásokkal:

Or. en

Módosítás 384
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 pont – 4.3 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kérelem feldolgozása, beleértve a 
dokumentáció teljességének igazolását, a 
termék in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközként történő 
minősítését, valamint osztályba sorolását,

a kérelem feldolgozása, beleértve a 
dokumentáció teljességének igazolását, a 
termék in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközként történő 
minősítését, valamint osztályba sorolását, 
és az ellenőrzési értékelésekhez 
minimálisan szükséges időt,

Or. en

Módosítás 385
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – 1 rész – 1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. Az osztályba sorolási szabályok 
alkalmazása szempontjából az eszközök 
rendeltetési célja az irányadó.

1.1. Az osztályba sorolási szabályok 
alkalmazása szempontjából az eszközök 
rendeltetési célja, újdonsága, összetettsége 
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és a velük összefüggő kockázat az 
irányadó.

Or. en

Módosítás 386
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 1 bekezdés – f pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. kapcsolódó diagnosztikában használt 
eszközök vagy

i. a kísérő diagnosztikában használt 
eszközök a C. osztályba tartoznak, kivéve 
ha azokat életveszélyes, nemkívánatos 
esemény kockázatát hordozó betegek 
azonosítására szánják, vagy ha a 
kiválasztásra vonatkozó döntés egy 
potenciálisan életmentő kezelés 
megtagadását jelentheti, amely esetben 
ezek az eszközök a D. osztályba tartoznak

Or. en

Módosítás 387
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 1 bekezdés – f pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. betegség stádiumának meghatározására 
használatos eszközök vagy

ii. betegség stádiumának vagy 
prognózisának meghatározására 
használatos eszközök vagy

Or. en

Indokolás

A betegségek prognózisa a molekuláris diagnosztika ágazatának egyre bevettebb 
alkalmazása, amelyre példaként említhető a Mammaprint (Agendia) és az Oncotype DX 
(Genomic Health), amelyeket a mellrák esetében a műtét elvégzését követően a betegség 
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kiújulási valószínűségének prognosztizálására alkalmaznak. Mivel a prognózis a betegek 
kiválasztásának egy formája, úgy véljük, hogy az ilyen eszközöket kifejezetten be kell vonni a 
3. szabály alá.

Módosítás 388
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – 2 rész – 2.3 pont – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a vörösvértestek, a vérlemezkék vagy a 
fehérvérsejtek ellen irányuló antitestek 
felderítését és azonosítását szolgáló in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök.

Or. en

Módosítás 389
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – 2 rész – 2.6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A fent említett osztályozási szabályok által 
nem érintett eszközök a B. osztályba 
tartoznak.

A fent említett osztályozási szabályok által 
nem érintett eszközök a B. osztályba 
tartoznak. A B. osztályba tartozó új 
eszközöket azonban a C. osztályba kell 
besorolni.

Or. en

Módosítás 390
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 szakasz – 5 pont – 5.7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.7. A D. osztályba tartozó gyártott 
eszközök megfelelőségének ellenőrzésére a 
gyártó a gyártott eszközökön vagy az 
eszközök minden egyes tételén 
vizsgálatokat végez. Az ellenőrzések és 
vizsgálatok elvégzése után a gyártó 
haladéktalanul továbbítja a kijelölt 
szervezet felé a releváns vizsgálati 
jelentéseket. A gyártó továbbá a gyártott 
eszközök vagy az eszközök tételeinek 
mintáit az előre egyeztetett feltételek és 
körülmények szerint a kijelölt szervezet 
rendelkezésére bocsátja; ilyen feltétel 
többek között az, hogy a kijelölt szervezet 
vagy a gyártó rendszeres időközönként a 
78. cikkel összhangban kiválasztott 
referencialaboratórium számára a gyártott 
eszközökből vagy tételekből mintákat küld, 
hogy elvégezhessék a megfelelő 
vizsgálatokat. A referencialaboratórium a 
megállapításairól értesíti a kijelölt 
szervezetet.

5.7. A D. osztályba tartozó gyártott 
eszközök megfelelőségének ellenőrzésére a 
gyártó a gyártott eszközökön vagy az 
eszközök minden egyes tételén 
vizsgálatokat végez. Az ellenőrzések és 
vizsgálatok elvégzése után a gyártó 
haladéktalanul továbbítja a kijelölt 
szervezet felé a releváns vizsgálati 
jelentéseket. A gyártó továbbá a gyártott 
eszközök vagy az eszközök tételeinek 
mintáit az előre egyeztetett feltételek és 
körülmények szerint a kijelölt szervezet 
rendelkezésére bocsátja; ilyen feltétel 
többek között az, hogy a kijelölt szervezet 
vagy a gyártó a 78. cikkel összhangban 
kiválasztott referencialaboratórium 
számára a gyártott eszközökből vagy 
tételekből mintákat küld, hogy 
elvégezhessék a megfelelő vizsgálatokat. A 
referencialaboratórium a megállapításairól 
értesíti a kijelölt szervezetet.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzést nem rendszeres időközönként, hanem minden egyes esetben el kell végezni.

Módosítás 391
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 szakasz – 6 pont – 6.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A kapcsolódó diagnosztikában használt 
azon eszközök esetében, melyeket annak 
értékelésére használnak, hogy a beteg 
alkalmas-e egy bizonyos gyógyszeres 
kezelésre, a kijelölt szervezet még az EU-
tervvizsgálati tanúsítvány kiállítása előtt, a

c) Az EU-tervvizsgálati tanúsítvány 
kiállítását megelőzően a kijelölt szervezet
felkéri a 78. cikkel összhangban 
kiválasztott referencialaboratóriumot,
hogy ellenőrizze az eszköznek az 
alkalmazandó egységes műszaki 
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biztonságosságra és a teljesítőképességre
vonatkozó összefoglaló és a használati 
útmutató tervezete alapján konzultál a 
tagállamok által a 2001/83/EK irányelv 
szerint kiválasztott illetékes hatóságok 
egyikével (a továbbiakban: gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóság) vagy az 
Európai Gyógyszerügynökséggel – amelyet 
az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
726/2004/EK rendelet hozott létre – arról, 
hogy az eszköz az érintett gyógyszer 
tekintetében alkalmas-e. Ha a gyógyszer 
kizárólag a 726/2004/EK rendelet 
mellékletének hatálya alá tartozik, a 
kijelölt szervezet konzultál az Európai 
Gyógyszerügynökséggel.

előírásoknak vagy a gyártó által választott 
más megoldásoknak való megfelelőségét, 
hogy ezáltal legalább azonos szintű 
biztonságot és teljesítőképességet 
biztosítson. A referencialaboratórium 30 
napon belül szakvéleményt ad. A 
referencialaboratórium szakvéleményét, 
valamint minden lehetséges frissítést bele 
kell foglalni a kijelölt szervezet eszközre
vonatkozó dokumentációjába. A kijelölt 
szervezet döntése meghozatalakor kellő 
alapossággal megfontolja a 
szakvéleményben kifejtett álláspontokat. A 
kijelölt szervezet az Európai 
Gyógyszerügynökség kedvezőtlen 
szakvéleménye esetén nem adhatja ki a 
tanúsítványt.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 392
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 szakasz – 6 pont – 6.2 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) Az EU-tervvizsgálati tanúsítványt 
kiállító kijelölt szervezetnek az elfogadott 
terven végzett változtatásokat pótlólag 
jóvá kell hagynia minden olyan esetben, 
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amikor a változtatások befolyásolhatják a 
rendelet biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeinek vagy az eszköz 
használatára vonatkozóan előírt 
feltételeknek való megfelelést. A 
kérelmező a jóváhagyott terv bármely 
tervezett változtatásáról tájékoztatja az 
EU-tervvizsgálati tanúsítványt kiállító 
kijelölt szervezetet. A kijelölt szervezetnek 
meg kell vizsgálnia a tervezett 
változtatásokat, döntéséről értesítenie kell 
a gyártót, valamint rendelkezésére kell 
bocsátania az EU-tervvizsgálati jelentést. 
Ha a változtatások érinthetik az egységes 
műszaki előírásoknak vagy a gyártó által 
választott, az EU-tervvizsgálati 
tanúsítványon keresztül jóváhagyott, más 
megoldásoknak való megfelelést, a kijelölt 
szervezet konzultál a kezdeti 
konzultációban részt vevő 
referencialaboratóriummal, hogy 
megerősítse az egységes műszaki 
előírásoknak vagy a gyártó által 
választott, más megoldásoknak való 
megfelelést, és így biztosítsa a legalább 
ugyanolyan szintű biztonságossági és 
teljesítőképességbeli szint fenntartását. A 
referencialaboratórium 30 napon belül 
szakvéleményt alkot. A jóváhagyott terv 
változtatásainak jóváhagyását az EU-
tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése 
formájában kell kiadni.

Or. en

Indokolás

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.
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Módosítás 393
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 szakasz – 6 pont – 6.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A kijelölt szervezet döntéshozatala során 
kellőképpen figyelembe veszi a 
gyógyszerek tekintetében illetékes hatóság 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség által 
esetlegesen kifejezett véleményt. Végső 
döntését továbbítja a gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóságnak vagy az 
Európai Gyógyszerügynökségnek. Az EU-
tervvizsgálati tanúsítványt a 6.1. szakasz d) 
pontja szerint kell kiállítani.

e) A kijelölt szervezet döntéshozatala során 
kellőképpen figyelembe veszi a 
gyógyszerek tekintetében illetékes hatóság 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség által 
esetlegesen kifejezett, a kísérő 
diagnosztika tudományos 
megfelelőségéről szóló véleményt. Ha a 
kijelölt szervezet eltér ettől az állásponttól, 
döntését megindokolja a gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóságnak vagy az 
Európai Gyógyszerügynökségnek. Ha nem 
sikerül megállapodásra jutni, a kijelölt 
szervezet erről tájékoztatja az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot. Az EU-
tervvizsgálati tanúsítványt a 6.1. szakasz d) 
pontja szerint kell kiállítani.

Or. en

Indokolás

A javaslat szerint a kijelölt szervezet döntéshozatala során „kellőképpen figyelembe veszi” az 
Európai Gyógyszerügynökség által kifejezett véleményt. Ez tág teret hagy az értelmezésnek, és 
míg a kijelölt szervezet nem köteles követni az Európai Gyógyszerügynökség véleményét, elég 
valószínűtlen, hogy azt figyelmen kívül hagyja. Ezért meg kell határozni, hogy mi történik 
akkor, ha az Európai Gyógyszerügynökség és a kijelölt szervezet értékelései nincsenek 
összhangban.

Módosítás 394
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5. a D. osztályba tartozó eszközök 3.5. a D. osztályba tartozó vagy kísérő 
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esetében felkéri a referencialaboratóriumot, 
ha a 78. cikkel összhangban választották 
ki, hogy ellenőrizze az eszköznek az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásoknak vagy a gyártó által választott 
más megoldásoknak való megfelelőségét, 
hogy ezáltal legalább azonos szintű 
biztonságot és teljesítőképességet 
biztosítson. A referencialaboratórium 30 
napon belül szakvéleményt alkot. A 
referencialaboratórium szakvéleményét, 
valamint minden lehetséges frissítést bele 
kell foglalni a kijelölt szervezet eszközre 
vonatkozó dokumentációjába. A kijelölt 
szervezet döntése meghozatalakor kellő 
alapossággal megfontolja a 
szakvéleményben kifejtett nézeteket. A 
kijelölt szervezet kedvezőtlen 
szakvélemény esetén nem adhatja ki a 
tanúsítványt,

diagnosztikában használt eszközök 
esetében felkéri a referencialaboratóriumot, 
ha a 78. cikkel összhangban választották 
ki, hogy ellenőrizze az eszköznek az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásoknak vagy a gyártó által választott 
más megoldásoknak való megfelelőségét, 
hogy ezáltal legalább azonos szintű 
biztonságot és teljesítőképességet 
biztosítson. A referencialaboratórium 30 
napon belül szakvéleményt alkot. A 
referencialaboratórium szakvéleményét, 
valamint minden lehetséges frissítést bele 
kell foglalni a kijelölt szervezet eszközre 
vonatkozó dokumentációjába. A kijelölt 
szervezet döntése meghozatalakor kellő 
alapossággal megfontolja a 
szakvéleményben kifejtett nézeteket. A 
kijelölt szervezet kedvezőtlen 
szakvélemény esetén nem adhatja ki a 
tanúsítványt,

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 395
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 melléklet – 3 pont – 1 bekezdés – 3.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.6. A kapcsolódó diagnosztikában 
használt azon eszközök esetében, melyeket 
annak értékelésére használnak, hogy a 
beteg alkalmas-e egy bizonyos gyógyszeres 

törölve
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kezelésre, a biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló 
és a használati útmutató tervezete alapján 
konzultál a tagállamok által a 2001/83/EK 
irányelv szerint kiválasztott illetékes 
hatóságok egyikével (a továbbiakban: a 
gyógyszerek tekintetében illetékes 
hatóság) vagy az Európai 
Gyógyszerügynökséggel arról, hogy az 
eszköz az érintett gyógyszer tekintetében 
alkalmas-e. Ha a gyógyszer kizárólag a 
726/2004/EK rendelet mellékletének 
hatálya alá tartozik, a kijelölt szervezet 
konzultál az Európai 
Gyógyszerügynökséggel. A gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóság vagy az 
Európai Gyógyszerügynökség az érvényes 
dokumentáció beérkezésétől számított 60 
napon belül véleményt nyilvánít, 
amennyiben van véleménye. Ezt a 60 
napos időszakot tudományosan 
megalapozott indokokkal egyszer további 
60 nappal meg lehet hosszabbítani. A 
gyógyszerek tekintetében illetékes hatóság 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség 
szakvéleményét, valamint minden 
lehetséges frissítést bele kell foglalni a 
kijelölt szervezet eszközre vonatkozó 
dokumentációjába. A kijelölt szervezet 
döntéshozatala során kellőképpen 
figyelembe veszi a gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóság vagy az 
Európai Gyógyszerügynökség által 
esetlegesen kifejezett véleményt. Végső 
döntését továbbítja a gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóságnak vagy az 
Európai Gyógyszerügynökségnek.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 396
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 melléklet – 5 pont – 5.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.4. Ha a változtatások a gyógyszerrel 
kapcsolatos alkalmassága tekintetében 
érintik az EU-típusvizsgálati 
tanúsítványon keresztül jóváhagyott, 
kapcsolódó diagnosztikában használt 
eszközt, a kijelölt szervezet konzultál a 
kezdeti konzultációban részt vevő, a 
gyógyszerek tekintetében illetékes 
hatósággal vagy az Európai 
Gyógyszerügynökséggel. A gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóság vagy az 
Európai Gyógyszerügynökség a 
változásokról az érvényes dokumentáció 
beérkezésétől számított 30 napon belül 
véleményt nyilvánít, amennyiben 
véleményt formált. A jóváhagyott típus 
változtatásainak jóváhagyását az EU-
típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítése 
formájában kell kiadni.

törölve

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 397
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – 5 pont – 5.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1. A D. osztályba tartozó gyártott 
eszközök megfelelőségének ellenőrzésére a 
gyártó a gyártott eszközökön vagy az 
eszközök minden egyes tételén 
vizsgálatokat végez. Az ellenőrzések és 
vizsgálatok elvégzése után a gyártó 
haladéktalanul továbbítja a kijelölt 
szervezet felé a releváns vizsgálati 
jelentéseket. A gyártó továbbá a gyártott 
eszközök vagy az eszközök tételeinek 
mintáit az előre egyeztetett feltételek és 
körülmények szerint a kijelölt szervezet 
rendelkezésére bocsátja; ilyen feltétel 
többek között az, hogy a kijelölt szervezet 
vagy a gyártó rendszeres időközönként a 
78. cikkel összhangban kiválasztott 
referencialaboratórium számára a gyártott 
eszközökből vagy tételekből mintákat küld, 
hogy elvégezhessék a megfelelő 
vizsgálatokat. A referencialaboratórium a 
megállapításairól értesíti a kijelölt 
szervezetet.

5.1. A D. osztályba tartozó gyártott 
eszközök megfelelőségének ellenőrzésére a 
gyártó a gyártott eszközökön vagy az 
eszközök minden egyes tételén 
vizsgálatokat végez. Az ellenőrzések és 
vizsgálatok elvégzése után a gyártó 
haladéktalanul továbbítja a kijelölt 
szervezet felé a releváns vizsgálati 
jelentéseket. A gyártó továbbá a gyártott 
eszközök vagy az eszközök tételeinek 
mintáit az előre egyeztetett feltételek és 
körülmények szerint a kijelölt szervezet 
rendelkezésére bocsátja; ilyen feltétel 
többek között az, hogy a kijelölt szervezet 
vagy a gyártó a 78. cikkel összhangban 
kiválasztott referencialaboratórium 
számára a gyártott eszközökből vagy 
tételekből mintákat küld, hogy 
elvégezhessék a megfelelő laboratóriumi 
vizsgálatokat. A referencialaboratórium a 
megállapításairól értesíti a kijelölt 
szervezetet.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak pontosítása, hogy nem csak a dokumentumok vizsgálatát, hanem 
laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni.

Módosítás 398
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.2 pont – 1.2.2.6 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint C. osztályba sorolt 

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint C. és D. osztályba sorolt 
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eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit és a vizsgálati terv 
releváns részleteit tartalmazza,

eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit, a vizsgálati terv releváns 
részleteit és az egyes adatpontokat
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 399
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.2 pont – 1.2.2.6 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint D. osztályba sorolt 
eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit, a vizsgálati terv releváns 
részleteit és az egyes adatpontokat 
tartalmazza.

törölve

Or. en


