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Módosítás 297
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
elemeinek módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. cs

Módosítás 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
elemeinek módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. de

Módosítás 299
Thomas Ulmer

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

Ha a műszaki dokumentáció terjedelmes, 
vagy egyes részeit különböző helyen 
tartják, a gyártó az illetékes hatóság 
kérésére összefoglaló műszaki 
dokumentációt készít, és kérésre 
hozzáférést biztosít a teljes műszaki 
dokumentációhoz.

törölve

Or. de

Indokolás

Szükség van meghatározott klinikai termékekre vonatkozó szabványokra, amelyeket 
nemzetközi összeállításként a nagykockázatú orvostechnikai eszközök valamennyi csoportja 
tekintetében független szakértőknek kell elkészíteniük, azoknak a kritériumoknak a 
vonatkozásában, amelyek alapján az új termékeket értékelni kell, és amelyek jelzést adnak 
arra vonatkozóan, hogy mielőtt forgalomba kerülne, milyen értékelést adtak meg a termékhez.

Módosítás 300
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a műszaki dokumentáció terjedelmes, 
vagy egyes részeit különböző helyen 
tartják, a gyártó az illetékes hatóság 
kérésére összefoglaló műszaki 
dokumentációt készít, és kérésre 
hozzáférést biztosít a teljes műszaki 
dokumentációhoz.

törölve

Or. fr

Módosítás 301
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv 
meghatározza az eljárásokat egy adott 
eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan 
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervre vonatkozó elemzéseket és 
jelentéseket független szervezeteknek kell 
elkészíteniük. A forgalomba hozatal utáni 
felügyeleti terv meghatározza az 
eljárásokat egy adott eszközzel kapcsolatos 
gyanítható váratlan eseményekre 
vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Or. fr

Indokolás

A teljes átláthatóság biztosítása érdekében a forgalomba hozatal utáni felügyelethez független 
tudományos szakértők tapasztalatát is igénybe kellene venni.
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Módosítás 302
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv 
meghatározza az eljárásokat egy adott 
eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan 
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A független szervezeteknek el kell 
végezniük a forgalomba hozatal után 
elemzést és jelentést is. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv meghatározza 
az eljárásokat egy adott eszközzel 
kapcsolatos gyanítható váratlan 
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Or. en
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Módosítás 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv 
meghatározza az eljárásokat egy adott 
eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv 
meghatározza az eljárásokat egy adott 
eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan 
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. A klinikai 
nyomon követés elemzése és az azzal 
kapcsolatos jelentéstétel során a független 
szervezeteket is figyelembe kell venni. Ha 
a forgalomba hozatal utáni klinikai 
nyomon követést szükségtelennek ítélik, 
ezt a forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Or. de
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Indokolás

Az átláthatóság védelme érdekében itt a független tudományos adatokat is figyelembe kell 
venni.

Módosítás 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges 
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv). 
A forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv 
meghatározza az eljárásokat egy adott 
eszközzel kapcsolatos gyanítható váratlan 
eseményekre vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – az eszköz 
kockázati osztályával és típusával 
arányosan módszeres eljárást hoz létre 
folyamatosan frissített tartalommal arra, 
hogy összegezze és felülvizsgálja a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközeivel kapcsolatban szerzett 
tapasztalatokat, és alkalmazza a szükséges
korrekciós intézkedéseket (a továbbiakban: 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti terv), 
amelyet azoknak a hatóságoknak kell 
érvényesíteniük, amelyek a forgalomba 
hozatalt engedélyezik, vagy amelyek azt 
újraértékelik, és amit olyan független 
hatóságnak kell elvégeznie, amely 
semmilyen mértékben nem járult hozzá a 
forgalomba hozatalhoz vagy annak 
újraértékeléséhez. A forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti terv meghatározza az 
eljárásokat egy adott eszközzel kapcsolatos 
gyanítható váratlan eseményekre 
vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, nyilvántartására 
és vizsgálatára, a nem megfelelő termékek 
és a termékvisszahívások vagy a 
forgalomból történő kivonások 
nyilvántartására, továbbá adott esetben az 
eszköz jellegéből kifolyólag a forgalmazott 
eszközök mintavizsgálatára. A forgalomba 
hozatal utáni felügyeleti terv részét képezi 
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egy, a XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Or. fr

Módosítás 305
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalomba hozatal utáni felügyelet 
során korrekciós intézkedés szükségességét 
vélik felfedezni, a gyártó végrehajtja a 
megfelelő intézkedéseket.

Ha a forgalomba hozatal utáni felügyelet 
során korrekciós intézkedés szükségességét 
vélik felfedezni, a gyártó végrehajtja a 
megfelelő intézkedéseket, ideértve azt is, 
hogy haladéktalanul értesíti az 
orvostechnikai eszközök európai 
adatbankját (Eudamed), amelyet a 2010. 
április 19-i 2010/227/EU bizottsági 
határozattal hoztak létre.

Or. fr

Indokolás

Gyors hozzáférésst kell biztosítani a valamely eszköz által előidézett komplikációkról vagy 
váratlan eseményekről szóló jelentésekhez. Az Eudamed felhasználható az európai piacon 
forgalomba hozott orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos összes információ összegyűjtésére 
és közzétételére.

Módosítás 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a forgalomba hozatalt követő felügyelet 
során korrekciós intézkedés szükségességét 
vélik felfedezni, a gyártó végrehajtja a 
megfelelő intézkedéseket.

Ha a forgalomba hozatalt követő felügyelet 
során korrekciós intézkedés szükségességét 
vélik felfedezni, a gyártó végrehajtja a 
megfelelő intézkedéseket, ideértve a 
Bizottság által a 2010/227/EU 
határozattal létrehozott, orvostechnikai 
eszközök európai adatbankja felé történő 
azonnali jelentéstételt is.

Or. en

Módosítás 307
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak róla, hogy az 
eszközhöz mellékelve legyenek az I. 
melléklet 19. szakaszával összhangban 
biztosítandó információk az Unió egy 
olyan hivatalos nyelvén, amely könnyen 
érthető azon felhasználók vagy a betegek 
számára, akiknek rendeltetés szerint 
szánják őket. A gyártó által biztosítandó 
információk nyelvét/nyelveit annak a 
tagállamnak a jogszabályai határozzák 
meg, ahol az eszközt a felhasználó 
rendelkezésére bocsátják.

(7) A gyártók gondoskodnak róla, hogy az 
eszközhöz mellékelve legyenek az 
I. melléklet 19. szakaszával összhangban 
biztosítandó használati útmutatók és 
biztonságossággal kapcsolatos
információk egy olyan, az érintett 
tagállam által meghatározott nyelven, 
amely könnyen érthető azon felhasználók 
vagy a betegek számára, akiknek 
rendeltetés szerint szánják őket.

Or. en

Módosítás 308
Milan Cabrnoch

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

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

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

Or. cs

Módosítás 309
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Az orvostechnikai eszközök elsődleges felhasználói az orvosok. Az orvosoknak hozzá kell 
férniük a valamely orvostechnikai eszközzel összefüggő összes technikai és klinikai adathoz. 
Ezek az információk szükségesek az orvosok és a sebészek számára, hogy a hatékonyságot és 
a biztonságot alapul véve kiválaszthassák, hogy mely termékeket akarják használni.

Módosítás 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az orvosok az orvostechnikai eszközök elsődleges felhasználói. Hozzá kell férniük az 
orvostechnikai eszközzel kapcsolatos összes műszaki és klinikai adathoz.

Módosítás 311
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 312
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ha bizonyítottan feltételezhető, hogy egy 
orvostechnikai eszköz károsodást okozott, 
akkor az esetlegesen ártalmat elszenvedő 
felhasználó, a felhasználó jogutódja, a 
felhasználó egészségbiztosítója vagy a 
felhasználót ért károsodás által érintett 
más harmadik felek kérhetik a gyártótól 
vagy annak meghatalmazott képviselőjétől 
az első mondatban említett információkat.
Ez a tájékoztatáshoz való jog az első 
mondatban meghatározott feltételekre is 
figyelemmel fennáll az adott 
orvostechnikai eszköz felügyeletéért 
felelős tagállamok illetékes hatóságaival, 
valamint azon kijelölt szervezettel 
szemben is, amely a 45. cikk alapján 
tanúsítványt adott ki, illetve egyéb módon 
érintett volt a szóban forgó orvostechnikai 
eszköz megfelelőségértékelési eljárásában.

Or. en
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Indokolás

Régebben az eszköz miatt ártalmat elszenvedő felhasználók nem kaptak olyan tájékoztatást, 
amely bemutatta volna a károsodást okozó orvostechnikai eszköz hiányosságait. Ez az új 
tájékoztatáshoz való jog a felhasználó javára helyreállítaná az egyensúlyt.

Módosítás 314
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ha egy illetékes hatóság úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezheti, hogy egy eszköz 
károsodást okozott, gondoskodik arról, 
hogy az esetlegesen ártalmat elszenvedő 
felhasználó, a felhasználó jogutódja, a 
felhasználó egészségbiztosítója vagy a 
felhasználót ért károsodás által érintett 
más harmadik felek kérhessék a gyártótól 
az első albekezdésben említett 
információkat.

Or. en

Módosítás 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

Indokolás

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

Módosítás 316
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A gyártóknak az orvostechnikai 
eszközeik által okozott, a betegeket vagy 
felhasználókat érintő esetleges 
károsodásokra fedezetet nyújtó megfelelő 
felelősségbiztosítással kell rendelkezniük. 
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A biztosítás legalább az alábbi esetekben 
nyújt fedezetet a károsodásra:
a) a beteg vagy felhasználó halála vagy 
sérülése; vagy
b) több beteg vagy felhasználó azonos 
orvostechnikai eszköz használatából eredő 
halála vagy sérülése.

Or. en

Indokolás

A termékfelelősségről szóló 85/374/EGK irányelv értelmében jelenleg nem kötelező 
káreseményekre fedezetet nyújtó biztosítást kötni. Ez méltánytalanul a hibás orvostechnikai 
eszközök miatt ártalmat elszenvedő betegekre és a kezelés költségét viselő kifizetőkre hárítja a 
károsodásnak, valamint a gyártó fizetésképtelenségének a kockázatát. A gyógyszerek területén 
már hatályos szabályokkal összhangban az orvostechnikai eszközök gyártóit is kötelezni kell 
megfelelő minimális fedezeti összegű felelősségbiztosítás megkötésére.

Módosítás 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A gyártóknak az orvostechnikai 
eszközeik által okozott, a betegeket, 
felhasználókat vagy harmadik feleket 
érintő esetleges károsodásokra fedezetet 
nyújtó megfelelő felelősségbiztosítással 
kell rendelkezniük. A biztosítás legalább 
az alábbi esetekben nyújt fedezetet a 
károsodásra:
a) a beteg, felhasználó vagy harmadik fél 
halála vagy sérülése; vagy
b) több beteg, felhasználó vagy egyéb 
harmadik fél azonos orvostechnikai 
eszköz használatából eredő halála vagy 
sérülése.

Or. en
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Módosítás 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Egy gyártó csak akkor hozhat 
forgalomba egy orvostechnikai eszközt, ha 
megfelelően rendelkezett annak 
biztosításáról, hogy eleget tudjon tenni 
törvényi kártérítési kötelezettségeinek 
olyan károkért, amelyek az általa 
forgalomba hozott orvostechnikai eszköz 
használata miatt következnek be. A 
biztosításnak fedezetet kell nyújtania a 
beteg számára:
a) a egy személy halála vagy sérülése 
esetén;
b) ugyanazon orvostechnikai eszköz 
használatából fakadóan több személy 
halála vagy sérülése esetén.
A biztosítási fedezetet egy olyan, üzleti 
tevékenység folytatására engedéllyel 
rendelkező biztosítótársaságnál kötött 
felelősségbiztosítás formájában kell 
nyújtani, amelynek székhelye az Európai 
Unió egyik tagállamban, az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodás 
egy másik aláíró felének országában vagy 
az Európai Bizottság által a biztosítási és 
viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról 
(Szolvencia II) szóló 2009/138/EK 
irányelv 172. cikke alapján egyenértékűen 
elismert országban van.
A kártérítési követelés közvetlenül a 
biztosítóval szemben is érvényesíthető. E 
követelésre ugyanaz az elévülési idő 
érvényes, mint a gyártó ellen a 
termékfelelősségi jog alapján benyújtott 
követelésekre.
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Or. en

Indokolás

A termékfelelősségről szóló 85/374/EGK irányelv értelmében jelenleg nem kötelező 
káreseményekre fedezetet nyújtó biztosítást kötni. Ez méltánytalanul a hibás orvostechnikai 
eszközök miatt ártalmat elszenvedő betegekre és a kezelés költségét viselő kifizetőkre hárítja a 
károsodásnak, valamint a gyártó fizetésképtelenségének a kockázatát. A gyógyszerek területén 
hatályos szabályokkal összhangban az orvostechnikai eszközök gyártóit is kötelezni kell 
megfelelő minimális fedezeti összegű felelősségbiztosítás megkötésére.

Módosítás 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. es

Indokolás

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

Módosítás 322
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Még mielőtt az eszközt forgalomba 
hoznák, az importőrök meggyőződnek a 
következőkről:

Még mielőtt az eszközt forgalomba 
hoznák, az importőrök biztosítják a 
következőket:
Azt, hogy a gyártó azonosítható legyen és 
rendelkezzen az e rendeletnek megfelelő 
orvostechnikai eszköz előállításához 
szükséges műszaki, tudományos és 
finanszírozási képességekkel. Az 
importőröknek jelentést kell készíteniük a 
nemzeti hatóságoknak a gyártó know-
how-jának biztosításához szükséges 
vizsgálati eljárásokról, és azt a 
honlapjukon is közzé kell tenniük.

Or. fr
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Módosítás 323
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó a 9. cikkel összhangban 
kinevezett egy meghatalmazott képviselőt,

b) a gyártót megjelölték, és a gyártó a 
9. cikk szerint kinevezett egy 
meghatalmazott képviselőt,

Or. en

Módosítás 324
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a gyártó a 8. cikk (10) bekezdésével 
összhangban megfelelő fedezetet nyújtó 
felelősségbiztosítást kötött, kivéve, ha 
maga az importőr az azonos 
követelményeknek megfelelő elégséges 
fedezetet tud biztosítani.

Or. en

Módosítás 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a gyártó a 8. cikk (10) bekezdésével 
összhangban megfelelő fedezetet nyújtó 
felelősségbiztosítást kötött, kivéve, ha 
maga az importőr az e rendelkezés 
követelményeit teljesítő fedezetet tud 
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biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ha az orvostechnikai eszközt az importőr egy harmadik országból hozza be, ugyanúgy 
felelősségbiztosítással kell garantálni, hogy a hibás orvostechnikai eszköz által okozott kárt 
ténylegesen megtérítik.

Módosítás 326
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik 
a gyártót és meghatalmazott képviselőjét, 
valamint adott esetben meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való 
kivonására vagy visszahívására. Ha az 
eszköz kockázatot jelent, szintén 
haladéktalanul értesítik azon tagállamok 
illetékes hatóságait, ahol az eszközt 
forgalmazzák, valamint adott esetben azt a 
kijelölt szervezetet is, amely a 45. cikkel 
összhangban tanúsítványt adott ki a szóban 
forgó eszközre, és részletesen kifejtik 
különösen a megfelelés hiányát és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik 
a gyártót és meghatalmazott képviselőjét. 
Ha az eszköz kockázatot jelent, szintén 
haladéktalanul értesítik azon tagállamok 
illetékes hatóságait, ahol az eszközt 
forgalmazzák, valamint adott esetben azt a 
kijelölt szervezetet is, amely a 45. cikkel 
összhangban tanúsítványt adott ki a szóban 
forgó eszközre, és részletesen kifejtik 
különösen a megfelelés hiányát és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

Or. cs

Módosítás 327
Nora Berra
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik
a gyártót és meghatalmazott képviselőjét, 
valamint adott esetben meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
valamint adott esetben azt a kijelölt 
szervezetet is, amely a 45. cikkel 
összhangban tanúsítványt adott ki a szóban 
forgó eszközre, és részletesen kifejtik 
különösen a megfelelés hiányát és a 
meghozott korrekciós intézkedéseket.

7. Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik 
a gyártót és adott esetben annak 
meghatalmazott képviselőjét, valamint 
adott esetben biztosítják a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozatalát a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására, és végrehajtják ezeket 
az intézkedéseket. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik azon 
tagállamok illetékes hatóságait, ahol az 
eszközt forgalmazzák, valamint adott 
esetben azt a kijelölt szervezetet is, amely a 
45. cikkel összhangban tanúsítványt adott 
ki a szóban forgó eszközre, és részletesen 
kifejtik különösen a megfelelés hiányát és 
az általuk végrehajtott korrekciós 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 328
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik 
a gyártót és meghatalmazott képviselőjét, 
valamint adott esetben meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal értesítik 
a gyártót és meghatalmazott képviselőjét, 
valamint adott esetben meghozzák a 
szükséges korrekciós intézkedéseket a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
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vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
valamint adott esetben azt a kijelölt 
szervezetet is, amely a 45. cikkel 
összhangban tanúsítványt adott ki a 
szóban forgó eszközre, és részletesen 
kifejtik különösen a megfelelés hiányát és 
a meghozott korrekciós intézkedéseket.

vagy visszahívására. Haladéktalanul 
értesítik az Európai Unió összes 
tagállamát és kijelölt szervezetét, pontosan 
megjelölve a gyártó azonosságát és azt, 
hogy tagja-e valamely vállalatcsoportnak, 
annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóságok e gyártó vagy a vállalatcsoport 
összes termékére vonatkozóan lefolytassák 
a vizsgálatot.

Or. fr

Módosítás 329
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőrök a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett időszakra az EU-
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé teszik, és gondoskodnak arról, 
hogy a műszaki dokumentáció és adott 
esetben a 45. cikkel összhangban kiadott, 
bármely kiegészítéssel ellátott releváns 
tanúsítvány egy példánya kérésre az 
említett hatóságok rendelkezésére álljon. 
Írásos megbízás útján a szóban forgó 
eszköz importőre és a meghatalmazott 
képviselője megegyezhet abban, hogy ez a 
kötelezettség a meghatalmazott képviselő 
feladata legyen.

(9) Az importőrök a 8. cikk (4) 
bekezdésében említett időszakra az EU-
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
elérhetővé teszik, és gondoskodnak arról, 
hogy a műszaki dokumentáció és adott 
esetben a 45. cikkel összhangban kiadott, 
bármely kiegészítéssel ellátott releváns 
tanúsítvány egy példánya a gyártóhoz vagy 
annak meghatalmazott képviselőjéhez 
intézett kérés esetén az említett hatóságok 
rendelkezésére álljon.

Or. cs

Módosítás 330
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
rendelkezésére bocsátják a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Ez a 
kötelezettség akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor a szóban forgó 
eszköz meghatalmazott képviselője
rendelkezésre bocsátja a szükséges 
információkat. Az illetékes nemzeti 
hatóság kérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által jelentett 
kockázatok kiküszöbölésére tett 
intézkedések terén.

(10) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
továbbítják a gyártótól vagy annak 
meghatalmazott képviselőjétől a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Ez a 
kötelezettség akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor a szóban forgó 
eszköz gyártója, vagy ahol lehetséges,
meghatalmazott képviselője rendelkezésre 
bocsátja a szükséges információkat. Az 
illetékes nemzeti hatóság kérésére az 
importőrök együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
jelentett kockázatok kiküszöbölésére tett 
intézkedések terén.

Or. cs

Módosítás 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Még mielőtt forgalomba hozzák az 
eszközt, a forgalmazók igazolják, hogy a 
következő követelmények teljesülnek:

Még mielőtt a piacon először 
hozzáférhetővé teszik az eszközt, a 
forgalmazók igazolják, hogy a következő 
követelmények teljesülnek:

Or. de

Indokolás

Az ellátási láncban a termék biztonságáért a forgalmazó felel. A termék biztonsága és a 
dokumentumok teljessége a gyártó vagy az importőr felelősségének körébe tartozik.

Módosítás 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az ellátási láncban a termék biztonságáért a forgalmazó felel. A termék biztonsága és a 
dokumentumok teljessége a gyártó vagy az importőr felelősségének körébe tartozik.

Módosítás 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 24. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek.

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

Or. de

Indokolás

Az ellátási láncban a termék biztonságáért a forgalmazó felel. A termék biztonsága és a 
dokumentumok teljessége a gyártó vagy az importőr felelősségének körébe tartozik.

Módosítás 334
Holger Krahmer

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



PE510.765v01-00 28/87 AM\936125HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 24. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek.

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

Or. en

Indokolás

A legtöbb forgalmazó (például a gyógyszerészek) nem tudják biztosítani, hogy a gyártók 
megfeleltek a nyomonkövethetőségi kötelezettségeknek. Például a 24. cikk (5) bekezdése 
megköveteli, hogy a gyártók tárolják az eszközazonosítókat. A gyógyszerészek anélkül nem 
tudják biztosítani a megfelelőséget, hogy hozzáférnének a gyártó adatbázisához.

Módosítás 335
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 24. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek.

c) a gyártó és adott esetben az importőr 
eleget tett a 11. cikk (3) bekezdésében 
előírt követelményeknek, illetve ha az 
érintett termék a 24. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjában meghatározott egyedi 
azonosítót tartalmaz.

Or. fr

Módosítás 336
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 

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

felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint a saját tevékenységeik 
határain belül gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
és részletes adatokat nyújtanak különösen a 
megfelelés hiányáról és a meghozott 
korrekciós intézkedésekről.

Or. fr

Indokolás

A javaslat nem tesz különbséget az orvostechnikai eszközök ellátási láncában részt vevő 
szereplők különböző szerepei és felelősségi körei között. Mindegyik forgalmazónak azonosak 
lennének a kötelezettségei, amelyek közül egyesek kivitelezése nehéz lehet. E javaslat lényege, 
hogy az élelmiszerbiztonságról szóló 178/2002/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésében 
alkalmazott megközelítést átvéve a kötelezettséget összekapcsolják a forgalmazó által 
folytatott tevékenységgel.

Módosítás 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét és az 
importőrt, valamint gondoskodnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
meghozataláról a szóban forgó eszköz 
megfelelőségének biztosítására, 
forgalomból való kivonására vagy 

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

forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik azon 
tagállamok illetékes hatóságait, ahol az 
eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat 
nyújtanak különösen a megfelelés 
hiányáról és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

Az ellátási lánc szereplőinek különböző típusai között különbséget kell tenni.

Módosítás 338
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A javaslat nem tesz különbséget az orvostechnikai eszközök ellátási láncában részt vevő 
érdekelt felek eltérő szerepei és felelősségi körei között. Ha minden forgalmazóra ugyanazok 
a kötelezettségek vonatkoznának, akkor ezek közül néhány kivitelezhetetlen lenne, pl. 
lehetetlenné válna, hogy egy forgalmazó megszervezze egy eszköz visszahívását. A 
forgalmazóra vonatkozó kötelezettséget össze kell kapcsolni a forgalmazó által végzett 
tevékenységgel.

Módosítás 339
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslat nem tesz különbséget az orvostechnikai eszközök ellátási láncában részt vevő 
érdekelt felek eltérő szerepei és felelősségi körei között.
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Módosítás 340
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselőjét, az importőrt 
és a termék ellenőrzését végző kijelölt 
szervezetet, amennyiben a IIa., IIb. és III. 
osztályba sorolt orvostechnikai eszközről 
van szó, valamint az illetékes nemzeti 
hatóságot. Saját tevékenységeik határain 
belül gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
valamint az eszköz értékelését végző 
kijelölt szervezetet, amennyiben a IIa., 
IIb. és III. osztályba sorolt eszközről van 
szó, és részletes adatokat nyújtanak 
különösen a megfelelés hiányáról és a 
meghozott korrekciós intézkedésekről.

Or. fr

Módosítás 341
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 

(6) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
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rendelkezésére bocsátják a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Ez a 
kötelezettség akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor a szóban forgó 
eszköz meghatalmazott képviselője 
rendelkezésre bocsátja a szükséges 
információkat. Az illetékes nemzeti 
hatóság kérésére az importőrök 
együttműködnek vele az általuk 
forgalomba hozott termékek által jelentett 
kockázatok kiküszöbölésére tett 
intézkedések terén.

továbbítják a gyártótól vagy annak 
meghatalmazott képviselőjétől a termék 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. Ez a 
kötelezettség akkor tekintendő 
teljesítettnek, amikor a szóban forgó 
eszköz gyártója, vagy ahol lehetséges,
meghatalmazott képviselője rendelkezésre 
bocsátja a szükséges információkat. Az 
illetékes nemzeti hatóság kérésére az 
importőrök együttműködnek vele az 
általuk forgalomba hozott termékek által 
jelentett kockázatok kiküszöbölésére tett 
intézkedések terén.

Or. cs

Módosítás 342
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A jogszabályi rendelkezések tiszteletben 
tartásáért felelős személy

A rendelkezések tiszteletben tartásáért 
felelős személy

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.

Módosítás 343
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szervezetükön belül a gyártók Szervezetükön belül a gyártók 



PE510.765v01-00 34/87 AM\936125HU.doc

HU

rendelkezésére áll legalább egy képesített
személy, aki az orvostechnikai eszközök 
terén szaktudással rendelkezik. A 
szaktudást a következő képesítések 
egyikével kell igazolni:

rendelkezésére áll legalább egy, a 
megfelelőségért felelős személy, aki az 
orvostechnikai eszközök terén szaktudással 
rendelkezik. A szaktudást egyetemi vagy 
azzal egyenértékűnek elismert képzésen a 
jog, a természettudományok, az 
orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevéllel, 
bizonyítvánnyal vagy formális képesítéssel 
kell igazolni, ami az e cikk (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott feladatok ellátásához 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Ezek a követelmények nagy akadályt jelentenének az orvostechnikai eszközök ágazatában 
nagy arányban képviselt kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás 344
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szervezetükön belül a gyártók 
rendelkezésére áll legalább egy képesített 
személy, aki az orvostechnikai eszközök 
terén szaktudással rendelkezik. A 
szaktudást a következő képesítések 
egyikével kell igazolni:

Szervezetükön belül a gyártók 
rendelkezésére áll legalább egy képesített 
személy, aki az orvostechnikai eszközök 
terén szükséges szakismerettel rendelkezik. 
A szükséges szakismeretet a következő 
képesítések egyikével kell igazolni:

Or. de

Módosítás 345
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ezek a követelmények nagy akadályt jelentenének az orvostechnikai eszközök ágazatában 
nagy arányban képviselt kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás 346
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 347
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a képesített személy oklevele vagy bizonyítványa kellően magas szintű. 
Emellett a kétéves szakmai tapasztalat nem biztosítja a kellő szintű „szaktudást”.

Módosítás 348
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) természettudományi, orvosi vagy 
műszaki egyetemi tanulmányok 
elvégzéséről kiállított bizonyítvány, vagy

Or. de
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Módosítás 349
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelvben nem szerepel a képesített személy intézménye. Ez egy újabb terhet ró a 
vállalatokra, különösen a kkv-kra. Ez szükséges, azonban nem szabad túllépni a fejlettebb 
tagállamokban kialakult helyzetnél.

Módosítás 350
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Ezek a követelmények nagy akadályt jelentenének az orvostechnikai eszközök ágazatában 
nagy arányban képviselt kis- és középvállalkozások számára.

Módosítás 351
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Módosítás 352
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább tíz éves szakmai tapasztalat az 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási 
rendszerek terén, valamint mind a terápiás 
terület, mind pedig a szóban forgó 
eszköztípus mélyreható ismerete.

Or. en

Módosítás 353
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a (2) bekezdésben említett feladatok 
ellátására képesítő végzettség és legalább 
kétéves szakmai tapasztalat. A 
szakismeretet az illetékes hatóság 
felszólítására igazolni kell.

Or. de

Módosítás 354
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi irányelvben nem szerepel a képesített személy intézménye. Ez egy újabb terhet ró a 
vállalatokra, különösen a kkv-kra. Ez szükséges, azonban nem szabad túllépni a fejlettebb 
tagállamokban kialakult helyzetnél.

Módosítás 355
Pat the Cope Gallagher

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) elismert szakmai cím, amelyet az 
orvostechnikai eszközök vagy a gyártás 
területén a mérnöki szakma gyakorlására 
való alkalmasság sikeres értékelését 
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követően ítéltek oda.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartott szakmai cím felvétele jobban garantálja, hogy a képesített személy megfelelő 
kompetenciával rendelkezik mint jogszabályban megkövetelt szakértő. A szakmai 
nyilvántartásba vétel egyik példája, ha a képesített személy teljesíti az „Eur Ing” cím nemzeti 
követelményeit, ami uniós szinten szakmai nyilvántartásba vett mérnöki képesítés.

Módosítás 356
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az illetékes nemzeti hatóság által 
meghatározott készségek és kompetenciák 
elfogadott készlete, amelyek relevánsak 
azon a termékterületen, ahol a képesített 
személy működik.

Or. en

Módosítás 357
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai képesítésekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a 
rendelésre készült eszközök gyártói az első 
bekezdésben említett szaktudásukat az 
adott gyártási területen szerzett legalább 
két éves szakmai tapasztalattal is 
igazolhatják.

A szakmai képesítésekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a 
rendelésre készült eszközök gyártói az első 
bekezdésben említett szaktudásukat az 
adott gyártási területen szerzett legalább 
kétéves szakmai tapasztalattal is 
igazolhatják. Ez a szakmai gyakorlat 
különösen az üzemvezetésre és 
szakmunkástanulók képzésére képesítő 
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szakmai végzettség megszerzésével 
igazolható.

Or. de

Indokolás

A jogi előírások betartásáért felelős személyekkel szembeni képesítési követelmények 
tekintetében pontosítás céljából tisztázni kell, hogy azok a személyek, akik valamely 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó szakmában mestervizsgát tettek, a jövőben is jogosultak 
rendelésre készült eszközök gyártójaként további követelmények nélkül üzemet nyitni és 
működtetni.

Módosítás 358
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szakmai képesítésekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a 
rendelésre készült eszközök gyártói az első 
bekezdésben említett szaktudásukat az 
adott gyártási területen szerzett legalább 
két éves szakmai tapasztalattal is 
igazolhatják.

A szakmai képesítésekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések sérelme nélkül a 
rendelésre készült eszközök gyártói az első 
mondat szerint szükséges szakismeretüket 
az adott gyártási területen szerzett legalább 
kétéves szakmai tapasztalattal is 
igazolhatják.

Or. de

Módosítás 359
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a bekezdés nem alkalmazandó 
rendeltetésre készült eszközök olyan 
gyártóira, akik a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás értelmében mikrovállalkozásoknak 
minősülnek.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó 
rendeltetésre készült eszközök olyan 
gyártóira, akik nyilvántartásba vett, 
gyógyszertárak vagy a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében 
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mikrovállalkozásoknak minősülnek.

Or. en

Módosítás 360
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ez a bekezdés nem alkalmazandó 
rendeltetésre készült eszközök olyan 
gyártóira, akik a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás értelmében mikrovállalkozásoknak 
minősülnek.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó 
rendeltetésre készült eszközök olyan 
gyártóira, akik nyilvántartásba vett, 
gyógyszertárak vagy a 2003/361/EK 
bizottsági ajánlás értelmében 
mikrovállalkozásoknak minősülnek.

Or. en

Indokolás

A gyógyszertárak gyártanak néhány testre szabott orvostechnikai eszközt, például krémeket, 
porokat és ragtapaszokat. Formális oktatásuk során átfogó képzést kapnak a gyógyszerészeti 
készítményekkel kapcsolatban, utána pedig a kötelező képzési időszak során alkalmazzák 
ezeket az ismereteket. A kétéves tapasztalatra vonatkozó követelmény túlzott, és korlátozhatja 
a gyógyszertárak képességét ezen alapvető tevékenység folytatása terén.

Módosítás 361
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A képesített személy legalább az 
alábbiak biztosításáért felelős:

2. A megfelelőségért felelős személy 
legalább az alábbiak biztosításáért felelős:

Or. en
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Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.

Módosítás 362
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki dokumentáció és a 
megfelelőségi nyilatkozat kiállítsák és 
tartsák naprakészen,

törölve

Or. en

Indokolás

A műszaki dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó általános kötelezettségeinek 
részét képezi.

Módosítás 363
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műszaki dokumentáció és a 
megfelelőségi nyilatkozat kiállítsák és 
tartsák naprakészen,

b) a 61–66. cikk szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek teljesüljenek,

Or. de

Módosítás 364
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 61–66. cikk szerinti jelentéstételi 
kötelezettségek teljesüljenek,

c) az 59. cikk és a 61–66. cikk szerinti 
jelentéstételi kötelezettségek teljesüljenek,

Or. en

Indokolás

A módosítás beépíti a súlyos nemkívánatos események bejelentésének feladatát is.

Módosítás 365
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) vizsgálatra szánt eszközök esetén a 
XIV. melléklet II. fejezetének 4.1. 
pontjában említett nyilatkozatot kiadják.

törölve

Or. de

Módosítás 366
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) vizsgálatra szánt eszközök esetén a 
XIV. melléklet II. fejezetének 4.1. 
pontjában említett nyilatkozatot kiadják.

d) amennyiben egynél több, 
megfelelőségért  felelős személy felel az e 
bekezdés a) pontja szerinti ügyek 
biztosításáért, a megfelelő feladatokat 
írásban kell rögzíteni.

Or. en
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Indokolás

A műszaki dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó általános kötelezettségeinek 
részét képezi.

Módosítás 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) vizsgálatra szánt eszközök esetén a XIV. 
melléklet II. fejezetének 4.1. pontjában 
említett nyilatkozatot kiadják.

d) vizsgálatra szánt eszközök esetén a XIV. 
melléklet II. fejezetének 4.1. pontjában 
említett nyilatkozatot kiadják, és a súlyos 
nemkívánatos események bejelentési 
kötelezettségét teljesítik.

Or. en

Módosítás 368
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az első mondat szerinti felelősségben 
több képesített személy osztozik, ezek 
feladatköreit írásban rögzíteni kell.

Or. de

Módosítás 369
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A képesített személy feladatainak 
megfelelő elvégzése miatt a gyártó 
szervezetén belül nem kerül hátrányos 
helyzetbe.

3. A megfelelőségért felelős személy 
feladatainak megfelelő elvégzése miatt a 
gyártó szervezetén belül nem kerül 
hátrányos helyzetbe.

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.

Módosítás 370
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Szervezetükön belül a meghatalmazott 
képviselők rendelkezésére áll legalább egy 
képesített személy, aki az orvostechnikai 
eszközök uniós szabályozási 
követelményei terén szaktudással 
rendelkezik. A szaktudást a következő 
képesítések egyikével kell igazolni:

4. Szervezetükön belül a meghatalmazott 
képviselők rendelkezésére áll legalább egy 
megfelelőségért felelős személy, aki az 
orvostechnikai eszközök uniós 
szabályozási követelményei terén 
szaktudással rendelkezik. A szaktudást 
egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert képzésen a jog, a 
természettudományok, az orvostudomány, 
a gyógyszerészet, a műszaki tudományok 
területén vagy más releváns területen 
szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy 
formális képesítéssel kell igazolni, ami az 
e cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott feladatok ellátásához 
szükséges.

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.
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Módosítás 371
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.

Módosítás 372
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egyetemi vagy azzal egyenértékűnek 
elismert egyetemi szintű képzésen a 
jogtudomány, természettudományok, az 
orvostudomány, a gyógyszerészet, a 
műszaki tudományok területén vagy más 
releváns területen szerzett oklevél, 
bizonyítvány vagy formális képesítés, 
valamint legalább öt éves szakmai 
tapasztalat az orvostechnikai eszközökkel 



PE510.765v01-00 48/87 AM\936125HU.doc

HU

ügyek vagy minőségirányítási rendszerek 
terén,

kapcsolatos szabályozási ügyek vagy 
minőségirányítási rendszerek terén,

Or. en

Módosítás 373
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szerepek és felelősségi körök megoszthatók több személy között, akik a jogszabályi, 
termeléssel kapcsolatos és minőségbiztosítási megfelelőségért felelnek.

Módosítás 374
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) legalább tíz éves szakmai tapasztalat az 
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos 
szabályozási ügyek vagy minőségirányítási 
rendszerek terén, valamint mind a terápiás 
terület, mind pedig a szóban forgó 
eszköztípus mélyreható ismerete.

Or. en
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Módosítás 375
Pat the Cope Gallagher

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) elismert szakmai cím, amelyet az 
orvostechnikai eszközök vagy a gyártás 
területén a mérnöki szakma gyakorlására 
való alkalmasság sikeres értékelését 
követően ítéltek oda.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartott szakmai cím felvétele jobban garantálja, hogy a képesített személy megfelelő 
kompetenciával rendelkezik mint jogszabályban megkövetelt szakértő. A szakmai 
nyilvántartásba vétel egyik példája, ha a képesített személy teljesíti az „Eur Ing” cím nemzeti 
követelményeit, ami uniós szinten szakmai nyilvántartásba vett mérnöki képesítés.

Módosítás 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan módon módosít egy már 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközt, hogy az befolyásolhatja az 
alkalmazandó követelményeknek való 
megfelelést.

c) olyan módon módosít egy már 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszközt, hogy az befolyásolhatja az 
alkalmazandó követelményeknek való 
megfelelést; ide tartozik az eszköznek a 
gyártó használati útmutatójában 
meghatározott specifikációkon kívüli 
újrafelhasználása.

Or. en

Módosítás 377
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 
bekezdésének (19) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
részére.

A gyártó kötelezettségei az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott esetben csak 
akkor terhelik a forgalmazót, az importőrt 
vagy valamely másik természetes vagy jogi 
személyt, ha az érintett terméket az 
Európai Unió kívül valamely harmadik 
országban állították elő. Az EU-n belül 
előállított termékek esetében elegendő a 
gyártó e rendelet rendelkezéseinek 
betartására vonatkozó igazolása.
Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 
bekezdésének (19) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
részére.

Or. de

Indokolás

A 14. cikk (1) bekezdésének a) pontja azokat az üzemeket érinti, amelyek úgynevezett saját 
címkét működtetnek, vagyis a gyártótól hallókészülékeket vagy szemüvegeket vesznek, majd 
ezeket saját név alatt teszik a piacon hozzáférhetővé. Ezekre az üzemekre a Bizottság 
rendelettervezete szerint ugyanazoknak a kötelezettségeknek kell vonatkozniuk, mint a 
tulajdonképpeni gyártókra. Ez az EU-ból származó termékeket illetően aránytalan, mert ezek 
esetében a gyártóra máris vonatkoznak a kiterjedt kötelezettségek.

Módosítás 378
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 

Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 
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bekezdésének (19) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
részére.

bekezdésének (19) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
részére.

Or. en

Módosítás 379
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az újracímkézett vagy újracsomagolt 
eszköz forgalmazását megelőzően a (3) 
bekezdésben említett forgalmazó vagy 
importőr értesíti a gyártót és azon tagállam 
illetékes hatóságát, ahol az eszközt 
forgalmazni kívánja, és kérésre az 
újracímkézett vagy újracsomagolt 
eszközről mintát bocsát rendelkezésükre, 
ideértve a lefordított címkét és használati 
útmutatót is. Az illetékes hatósághoz 
tanúsítványt nyújt be, amelyet a 29. cikk 
szerinti, a (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett tevékenységek tárgyát képező 
eszköztípusra kinevezett kijelölt szervezet 
adott ki, ezzel igazolva, hogy a 
minőségirányító rendszer megfelel a (3) 
bekezdésben előírt követelményeknek.

(4) Legalább 28 naptári nappal az
újracímkézett vagy újracsomagolt eszköz 
forgalmazását megelőzően a (3) 
bekezdésben említett forgalmazó vagy 
importőr értesíti a gyártót és azon tagállam 
illetékes hatóságát, ahol az eszközt 
forgalmazni kívánja, és kérésre az 
újracímkézett vagy újracsomagolt 
eszközről mintát bocsát rendelkezésükre, 
ideértve a lefordított címkét és használati 
útmutatót is. Ugyanezen 28 naptári napot 
felölelő időszakban az illetékes hatósághoz 
tanúsítványt nyújt be, amelyet a 29. cikk 
szerinti, a (2) bekezdés a) és b) pontjában 
említett tevékenységek tárgyát képező 
eszköztípusra kinevezett kijelölt szervezet 
adott ki, ezzel igazolva, hogy a 
minőségirányító rendszer megfelel a (3) 
bekezdésben előírt követelményeknek.

Or. cs

Módosítás 380
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 381
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyszer használatos eszközök és 
újrafeldolgozásuk

Egyszeri felhasználásra szánt eszközök és 
újrafeldolgozásuk

Or. en

Módosítás 382
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz – feltéve, hogy az 
eszköz nem szerepel az újrafeldolgozásra 
alkalmatlan eszközök jegyzékében –, az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának 
tekintendő, így az ebben a rendeletben a 
gyártó számára előírt kötelezettségek 
vonatkoznak rá.

Or. cs
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Módosítás 383
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatos eszközt az 
Unión belüli későbbi használat céljából 
újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott eszköz 
gyártójának tekintendő, így az ebben a 
rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszeri felhasználásra szánt
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

Or. en

Módosítás 384
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

Azok a kórházak, amelyek egyszer 
használatos termékeket dolgoznak fel 
házon belüli újra, nem minősülnek 
gyártónak. Mindazonáltal a házon belüli 
újrafeldolgozáshoz igazolniuk kell a 
szükséges szakértelmet, és rendelkezniük 
kell az újrafeldolgozás során fellépő 
problémák esetén érvényes szakmai 
felelősségbiztosítással.

Or. de
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Módosítás 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatos eszközt az 
Unión belüli későbbi használat céljából 
újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott eszköz 
gyártójának tekintendő, így az ebben a 
rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
beleértve a 4. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott egészségügyi 
intézményeket is, amely egyszer 
használatos eszközt az Unión belüli 
későbbi használat céljából újrafeldolgoz, az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának 
tekintendő, így az ebben a rendeletben a 
gyártó számára előírt kötelezettségek 
vonatkoznak rá.

Or. en

Indokolás

A betegbiztonságot egyenlő szinten kell biztosítani, függetlenül attól, hogy kis dolgozza fel 
újra az egyszer használatos eszközt. Ezért nyilvánvalóvá kell tenni, hogy minden feldolgozó, 
beleértve a kórházakat és az egyéb egészségügyi intézményeket is, ugyanazoknak a 
biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek tegyenek eleget, mint 
amelyek az eredetileg gyártott eszközre alkalmazandók.

Módosítás 386
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

(1) Bármely természetes vagy jogi 
személy, amely egyszer használatos 
eszközt az Unión belüli későbbi használat 
céljából újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá. Ez a 
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követelmény kórházakra és a 2. cikk (1) 
bekezdés 24. pontban definiált más 
egészségügyi intézményekre is érvényes.

Or. da

Módosítás 387
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatos eszközt az 
Unión belüli későbbi használat céljából 
újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott eszköz 
gyártójának tekintendő, így az ebben a 
rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.

1. Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatos eszközt az 
Unión belüli későbbi használat céljából 
újrafeldolgoz, megfelel a Bizottság által 
végrehajtási aktussal az újrafeldolgozás 
biztonságossága garantálásának 
érdekében meghatározott 
iránymutatásoknak.

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozást biztonságosságra vonatkozó követelményeknek kell alávetni, ezeket 
azonban végrehajtási aktusban kell meghatározni.

Módosítás 388
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Csak olyan egyszer használatos 
eszközök dolgozhatók fel újra, amelyeket 
ezzel a rendelettel vagy [a rendelet 
alkalmazásának első napja] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK irányelv 
szerint hoztak forgalomba.

2. Csak olyan egyszer használatos 
eszközök dolgozhatók fel újra, amelyeket 
ezzel a rendelettel vagy [a rendelet 
alkalmazásának első napja] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK irányelv 
szerint hoztak forgalomba, és csak akkor, 
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ha ezt nemzeti jogszabály megengedi, és a 
feldolgozó bizonyítani tudja, hogy ez a 
beteg szempontjából biztonságos.

Or. en

Módosítás 389
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Csak olyan egyszer használatos
eszközök dolgozhatók fel újra, amelyeket 
ezzel a rendelettel vagy [a rendelet 
alkalmazásának első napja] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK irányelv 
szerint hoztak forgalomba.

2. Csak olyan egyszeri felhasználásra 
szánt eszközök dolgozhatók fel újra, 
amelyeket ezzel a rendelettel vagy [a 
rendelet alkalmazásának első napja] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK irányelv 
szerint hoztak forgalomba.

Or. en

Módosítás 390
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján iránymutatásokat határoz meg az 
orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása 
tekintetében, amelyek az orvostechnikai 
eszköz kockázati értékelésének 
megfelelően előírásokat tartalmaznak a 
szabványosítható, reprodukálható, 
hatékony tisztítási, fertőtlenítési és 
sterilizálási folyamatokat illetően, 
valamint követelményeket tartalmaznak az 
orvostechnikai eszközöket újra feldolgozó 
természetes vagy jogi személy higiéniai, 
fertőzésmegelőzési és dokumentációs 
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rendszere tekintetében. A végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök újrafeldolgozásának az egységes védelmi színvonal megteremtése 
érdekében az európai belső piacon közös iránymutatások szerint kell történnie. A 
kidolgozáshoz kiindulási alapként szolgálhatnak a már meglévő nemzeti dokumentumok.

Módosítás 391
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyszer használatos, érzékeny 
területen történő felhasználásra szánt
orvostechnikai eszközök esetében csak 
olyan újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető.

(3) Az egyszer használatos, beültethető
orvostechnikai eszközök és az invazív 
sebészeti beavatkozásokra szánt egyszer 
használatos eszközök újrafeldolgozása 
tilos.

Or. fr

Módosítás 392
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök esetében csak olyan 
újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető.

(3) Egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök esetében csak olyan 
újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető.
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Példaként szolgál erre a gyakorlatból a 
„Higiéniai követelmények az 
orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása 
során” című dokumentum mint a Robert 
Koch Intézet kórházi higiéniával és 
fertőzésmegelőzéssel foglalkozó 
bizottságának (KRINKO) és a 
gyógyszerekkel és orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó szövetségi 
intézetnek (Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte –
BfArM) az ajánlása.

Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása olyan gyakorlat, amelyet sok tagállamban 
ésszerűen alkalmaznak. Ennek tudományosan megalapozottnak kell lennie, és ezt megfelelő 
keretek között kell végrehajtani. Ehhez éppen az említett ajánlások szolgálnak jó kerettel.

Módosítás 393
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök esetében csak olyan 
újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető.

3. Egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök esetében csak olyan 
újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető. A 
tudományos bizonyítéknak az olyan 
eseteket is figyelembe kell vennie, ahol a 
helyzet a kezelt betegség súlyossága miatt 
kritikus.

Or. en

Indokolás

Például az allergiában szenvedő betegeknek adott adrenalininjekciók.
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Módosítás 394
Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Egyszer használatos orvostechnikai 
eszközök újrafeldolgozása esetén az (1) 
bekezdésben említett természetes vagy jogi 
személy biztosítja minden egyes 
újrafeldolgozott eszköz 
nyomonkövethetőségét, annak egyértelmű 
jelzését is ideértve, hogy az eszközt már 
hányszor dolgozták fel újra.

Or. en

Módosítás 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. Az (1) bekezdésben említett jogi vagy 
természetes személy megállapítja az 
egyszer használatos eszköz 
újrafeldolgozhatóságának maximális 
számát, és biztosítja, hogy az eszköz ennél 
a számnál többször nem dolgozzák fel 
újra. 

Or. en

Módosítás 396
Milan Cabrnoch

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

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehoz egy listát az olyan egyszer 
használatos, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni, és rendszeresen 
aktualizálja. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok útján létrehoz egy listát az 
olyan egyszer használatos orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról és csoportjairól, 
amelyeket egy valós biztonsági 
kockázatból kifolyólag nem fognak újra 
feldolgozni. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a 89. cikknek 
megfelelően kerül sor.

A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján létrehoz egy listát az olyan 
egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt 
orvostechnikai eszközök kategóriáiról 
vagy csoportjairól, amelyeket a (3) 
bekezdés értelmében újra fel lehet 
dolgozni, és rendszeresen aktualizálja. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 89. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. cs

Módosítás 397
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehoz egy listát az olyan egyszer 
használatos, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni, és rendszeresen 
aktualizálja. Az ilyen végrehajtási
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálóbizottsági 

4. A Bizottság felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok útján létrehoz egy listát az 
olyan egyszeri, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni, és rendszeresen 
aktualizálja. Az ilyen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat a 89. cikknek
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eljárásnak megfelelően kell elfogadni. megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 398
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehoz egy listát az olyan egyszer 
használatos, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni, és rendszeresen 
aktualizálja. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehoz egy listát az olyan egyszer 
használatos, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni. Ez a lista ezenkívül 
követelményeket tartalmaz az e különösen 
érzékeny termékeket újrafeldolgozó 
természetes vagy jogi személy higiéniai, 
fertőzésmegelőzési, minőségirányítási és
dokumentációs rendszerei tekintetében. 
Ezt a listát rendszeresen aktualizálják. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Ami a különösen érzékeny területeken felhasznált termékek biztonságos újrafeldolgozását 
illeti, az újrafeldolgozó szakértelme és felszerelése tekintetében elengedhetetlenek a 
különleges követelmények. Ezeket az Európa-szerte egységes biztonsági színvonal érdekében 
a Bizottságnak kell meghatároznia.

Módosítás 399
Nora Berra

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

 Az eredeti egyszer használatos eszköz 
gyártójának neve és címe már nem 
szerepelhet a címkén, de fel kell tüntetni az 
újrafeldolgozott eszköz használati 
útmutatójában.

Az eredeti egyszeri felhasználásra szánt
eszköz gyártójának neve és címe már nem 
szerepelhet a címkén, de fel kell tüntetni az 
újrafeldolgozott eszköz használati 
útmutatójában.

Or. en

Módosítás 400
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Bármely tagállam fenntarthat vagy 
bevezethet olyan nemzeti rendelkezéseket, 
amelyek a területén az adott tagállamra 
jellemző népegészségügyi védelem 
érdekében tiltják a következőket:

törölve

a) egyszer használatos eszközök 
újrafeldolgozása, valamint egyszer 
használatos eszközök másik tagállamba 
vagy harmadik országba szállítása 
újrafeldolgozás céljából,
b) újrafeldolgozott, egyszer használatos 
eszközök forgalmazása.
A tagállamok értesítik a Bizottságot és a 
többi tagállamot a nemzeti 
rendelkezésekről és bevezetésük okáról. A 
Bizottság ezeket az információkat 
nyilvánossá teszi.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat 72. cikke értékelési eljárást határoz meg az egészségre és biztonságra 
kockázatot jelentő, az előírásoknak megfelelő eszközökre alkalmazandó eljárás tekintetében. 
A belső piac védelme érdekében ennek az eljárásnak az újrafeldolgozott termékekre is 
alkalmazandónak kell lennie.
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Módosítás 401
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A betegeket mindig tájékoztatni kell, 
hogy újrafeldolgozott egyszer használatos 
eszközt használnak.

Or. en

Módosítás 402
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A Bizottság végrehajtási aktussal és az 
orvostechnikai eszközök nemzetközi 
szabályozó fórumával és a nemzetközi 
szabványügyi szervezetekkel 
együttműködésben meghatározza a kiváló 
minőségű biztonságossági szabványok 
egyértelmű készletét az egyszer 
használatos eszközök újrafeldolgozása 
tekintetében, beleértve az újrafeldolgozott 
eszközök gyártóira vonatkozó egyedi 
követelményeket is.

Or. en

Módosítás 403
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyszer használatos eszközök 
újrafeldolgozása, valamint egyszer 
használatos eszközök másik tagállamba 
vagy harmadik országba szállítása 
újrafeldolgozás céljából,

a) egyszeri felhasználásra szánt eszközök 
újrafeldolgozása, valamint egyszeri 
felhasználásra szánt eszközök másik 
tagállamba vagy harmadik országba 
szállítása újrafeldolgozás céljából,

Or. en

Módosítás 404
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) újrafeldolgozott, egyszer használatos
eszközök forgalmazása.

b) újrafeldolgozott, egyszeri 
felhasználásra szánt eszközök 
forgalmazása.

Or. en

Módosítás 405
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Egyszer használatos eszközök és 

újrafeldolgozásuk
Az egyszer használatos eszközöknek az 
európai piacon való újbóli felhasználásuk 
céljából történő újrafeldolgozása nem 
lehetséges.

Or. fr
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Módosítás 406
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Implantátumkísérő kártya Tájékoztatás a beültethető eszközökről és 
implantátumkísérő kártya

Or. en

Módosítás 407
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Implantátumkísérő kártya Tájékoztatás a beültethető eszközökről 

Or. en

Indokolás

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Módosítás 408
Nora Berra

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

(1) A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

(1) A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó a 
fogtömésekre, a kapcsokra és a 
varratokra.

Or. fr

Módosítás 409
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az 
eszközt beültették.

1. A beültethető eszköz gyártója előzetesen 
az egészségügyi szakembernek vagy adott 
esetben annak a betegnek a rendelkezésére 
bocsátja az implantátum-útlevélen vagy az 
implantátumkísérő kártyán feltüntetendő 
információkat, akibe az eszközt beültetik.

Or. en

Módosítás 410
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 

(1) A beültethető, sterilen csomagolt
eszköz gyártója az egészségügyi 
szakembernek az eszközzel együtt egy 
implantátumkísérő kártyát is előzetesen 
rendelkezésére bocsát, amelyet átadnak 
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beültették. annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

Az adatok kiadásáért és az adatbanknak 
történő továbbításáért az implantáló a 
felelős.
Ez alól kivételt képeznek a következő 
implantátumok: varróanyag, kapcsok, 
csavarok, lemezek és ortopédiai 
implantátumok tartozékai.
A Bizottság a kiveendő implantátumok e 
listáját végrehajtási jogi aktusok útján 
rendszeres jelleggel felülvizsgálja és 
frissíti. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésével 
összhangban fogadják el.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az adatokat az Eudamed-adatbázisba is továbbítsák.

Módosítás 411
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az 
eszközt beültették.

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak az eszközt beültető egészségügyi 
szakembernek, aki:

Or. en

Módosítás 412
Marina Yannakoudakis

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

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

1. A Bizottságot felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus keretében a 89. cikkel 
összhangban felhatalmazzák annak 
meghatározására, hogy melyik beültethető
eszközhöz kell a gyártónak az eszközzel 
együtt egy implantátumkísérő kártyát is 
rendelkezésre bocsátania, ami 
elektronikus formában vagy más módon is 
biztosítható, megadva a (2) bekezdésben 
említett információkat, amelyet átadnak 
annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

Or. en

Indokolás

Szükséges körülhatárolni azokat a beültethető eszközöket, amelyek ilyen 
implantátumkártyákat igényelnek, például olyan beültethető orvostechnikai eszközök 
esetében, mint amilyenek a varratok, sebészeti kapcsok, tűk, csavarok és fogászati tömések.

Módosítás 413
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették. Az implantátumkártyát 
elektronikus formában is rendelkezésre 
kell bocsátani a tagállamoknak pedig 
biztosítaniuk kell, hogy a kórházak és 
klinikák nyilvántartásba veszik az 
elektronikus változatot, hogy az a beteg 
kérésére könnyedén továbbítható legyen.

Or. en
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Indokolás

A francia PIP vállalat által gyártott, rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló, 
2012. június 14-i európai parlamenti állásfoglalás ajánlásával összhangban.

Módosítás 414
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az 
eszközt beültették.

1. A beültethető eszköz gyártója az 
eszközzel együtt információkat bocsát 
rendelkezésre, amelyeket benyújtanak az 
eszközt beültető egészségügyi 
szakembernek, aki a következőkért felel:
– ezen információ átadása a betegnek; 
valamint
– ezen információ rögzítése a beteg 
kórtörténetében.

Or. en

Indokolás

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Módosítás 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

1. A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő 
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az eszközt 
beültették.

Ezen információról elektronikus 
nyilvántartást vezetnek, és ezt a gyártó 
kérésére a beteg rendelkezésére bocsátják, 
amint az eszközt beültették a betegbe.

Or. en

Módosítás 416
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kártyán szereplő összes információ 
rögzítése a beteg kórtörténetében;

Or. en

Módosítás 417
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kártya átadása a betegnek;

Or. en

Módosítás 418
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok nemzeti rendelkezéseket 
vezethetnek be, amelyek megkövetelik, 
hogy az implantátumkártya információkat 
tartalmazzon az operáció utáni kezelési 
intézkedésekről is, amelyet mind a beteg, 
mind pedig a műtétért felelős sebész aláír. 

Or. en

Módosítás 419
Marian Harkin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kártya a következőket tartalmazza: Ez az információ a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Módosítás 420
Linda McAvan

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

ba) információ az eszköz sajátos 
jellemzőiről és a lehetséges hátrányos 
hatásokról;

Or. en

Indokolás

A francia PIP vállalat által gyártott, rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló, 
2012. június 14-i európai parlamenti állásfoglalás ajánlásával összhangban.

Módosítás 421
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az eszközök jellemzőinek rövid leírása, 
beleértve a felhasznált anyagokat is;

Or. en

Módosítás 422
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hely a sebész és a beteg aláírása 
számára, hogy a kártyát a műtét céljából 
beleegyező formanyomtatványként 
lehessen használni;

Or. en
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Indokolás

A francia PIP vállalat által gyártott, rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló, 
2012. június 14-i európai parlamenti állásfoglalás ajánlásával összhangban.

Módosítás 423
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a lehetséges hátrányos hatások, 
amelyek a klinikai értékelés és vizsgálat 
adatai alapján bekövetkezhetnek;

Or. en

Módosítás 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az információkat olyan módon kell 
megszövegezni, hogy laikusok számára is 
könnyen érthető legyen.

Az információkat olyan módon kell 
megszövegezni, hogy laikusok számára is 
könnyen érthető legyen. Ezeket az 
információkat a beleegyezés 
időpontjában, az eszköz beültetése előtt 
adják át a betegnek. A betegeknek tudniuk 
kell, hogy az implantátumok nem tartanak 
egy életen át, és esetleg ki kell cserélni 
vagy el kell távolítani őket. A betegeknek 
az implantátumok minőségéről és az 
azokhoz fűződő lehetséges kockázatokról 
is tájékoztatást kell kapniuk.

Or. en
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Indokolás

Ezt a francia PIP vállalat által gyártott rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló, 
2012. június 14-i európai parlamenti állásfoglalás (2012/2621(RSP)) fogalmazza meg.

Módosítás 425
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 
fordítani az azon tagállam/ok által előírt 
hivatalos uniós nyelv(ek)re, ahol az 
eszközt forgalmazzák.

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot az Unió 
egyik olyan hivatalos nyelvén fogalmazzák 
meg, amely elfogadható a megfelelőségi 
nyilatkozatot a 42. cikk alapján feldolgozó 
kijelölt szervezet számára. 

Or. cs

Módosítás 426
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot az azon 
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fordítani az azon tagállam/ok által előírt 
hivatalos uniós nyelv(ek)re, ahol az 
eszközt forgalmazzák.

tagállam által előírt hivatalos uniós 
nyelven kell elkészíteni, ahol az eszközt 
forgalomba hozzák, valamint emellett –
ha a terméket további tagállamokban is 
forgalmazzák – angol nyelven.

Or. de

Módosítás 427
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 
fordítani az azon tagállam/ok által előírt 
hivatalos uniós nyelv(ek)re, ahol az 
eszközt forgalmazzák.

1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 
fordítani angolra a (szükség esetén) azon 
tagállam nyelvén túl, ahol a gyártó vagy 
felhatalmazott képviselő bejegyzett 
székhelye van.

Or. en

Indokolás

A megfelelőségi nyilatkozat címzettjei a kijelölt szervezetek és a hatóságok, nem pedig a 
betegek. Az uniós megfelelőségi nyilatkozat lefordítása minden olyan uniós tagállam nyelvére, 
ahol a terméket forgalmazzák, növelné a kisvállalkozások költségeit.

Módosítás 428
Richard Seeber

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

1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 
fordítani az azon tagállam/ok által előírt 
hivatalos uniós nyelv(ek)re, ahol az 
eszközt forgalmazzák.

1. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ebben a rendeletben 
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert. A megfelelőségi 
nyilatkozatot folyamatosan aktualizálni 
kell. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
minimális tartalmát a III. melléklet 
határozza meg. A nyilatkozatot le kell 
fordítani az Unió egyik hivatalos nyelvére.

Or. en

Indokolás

Az uniós nyilatkozat lefordítása több nyelvre nagy terhet jelent, ráadásul szükségtelen.

Módosítás 429
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az EU-
megfelelőségi nyilatkozat III. 
mellékletben meghatározott minimális 
tartalmának módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. cs

Módosítás 430
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az EU-
megfelelőségi nyilatkozat III. 
mellékletben meghatározott minimális 
tartalmának módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. de

Módosítás 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A CE-jelölés mellett adott esetben fel 
kell tüntetni a 42. cikkben előírt 
megfelelőségértékelési eljárásokért felelős 
kijelölt szervezet azonosító számát. Az 
azonosító számot szintén fel kell tüntetni 
minden olyan promóciós anyagon, amely 
megemlíti, hogy az eszköz eleget tesz a 
CE-jelölés jogi követelményeinek.

5. A CE-jelölés mellett adott esetben fel 
kell tüntetni a 42. cikkben előírt 
megfelelőségértékelési eljárásokért felelős 
kijelölt szervezet azonosító számát. Az 
azonosító számot és a kijelölt szervezet 
kapcsolattartási adatait szintén fel kell 
tüntetni minden olyan promóciós anyagon, 
amely megemlíti, hogy az eszköz eleget 
tesz a CE-jelölés jogi követelményeinek.

Or. en

Módosítás 432
Nora Berra

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

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 433
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. Az 
egynél több beültethető részből álló 
eszközök esetében azt is biztosítani kell, 
hogy az árucikk nem igényli a teljes 
eszköz cseréjét az eszköz működő részével 
való összeegyeztethetetlenség miatt. A 
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tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 434
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

1. Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 435
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy árucikk, amelyet kifejezetten egy 
adott eszköz részének vagy alkatrészének a 
pótlására szánnak, és amely jelentősen 
megváltoztatja az eszköz 

(2) Egy árucikk, amelyet kifejezetten egy 
adott eszköz részének vagy alkatrészének a 
pótlására szánnak, és amely jelentősen 
megváltoztatja az eszköz 
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biztonságosságára és teljesítőképességére 
vonatkozó jellemzőket, külön eszköznek 
tekintendő.

biztonságosságára és teljesítőképességére 
vonatkozó jellemzőket, külön eszköznek 
tekintendő, és meg kell felelnie ezen 
irányelv követelményeinek.

Or. de

Módosítás 436
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden olyan természetes és jogi 
személynek, amely a termék gyártójának 
ajánlása szerint dolgoz fel újra valamely 
terméket, biztosítania kell, hogy ne 
befolyásolja hátrányosan a termék 
tulajdonságait és biztonságát.

Or. de

Módosítás 437
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Minden olyan természetes és jogi 
személynek, amely anélkül dolgoz fel újra 
valamely terméket, hogy rendelkezésre 
állna a termék gyártójának az 
újrafeldolgozásra vonatkozó ajánlása, 
vagy amely ezeket az ajánlásokat nem 
veszi figyelembe vagy megsérti, e rendelet 
értelmében a termék gyártójának kell 
minősülnie.

Or. de
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Módosítás 438
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Felelősség a IIb. vagy a III. osztályba 
sorolt orvostechnikai eszközök által a 

betegnek okozott károsodás esetén
A gyártó jogilag felel a IIb. vagy a III. 
osztályba sorolt orvostechnikai eszközök 
által a betegnek okozott károsodásért, 
kivéve, ha bizonyítható, hogy a károsodást 
az egészségügyi szakember vagy adott 
esetben a beteg általi nem megfelelő 
alkalmazás okozta.

Or. en

Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy ki viseli a felelősséget a betegnek okozott károsodás esetén.

Módosítás 439
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelésre készült és a vizsgálatra szánt 
eszközökön kívüli eszközök esetében a 
gazdasági szereplőknek tudniuk kell 
azonosítani a 8. cikk (4) bekezdésében 
említett időszak alatt a következőket:

A rendelésre készült és a vizsgálatra szánt 
eszközökön kívüli eszközök esetében a 
gazdasági szereplőknek tudniuk kell 
azonosítani egy 10 éves időszak
viszonylatában a következőket:

Or. cs
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Módosítás 440
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és a vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli eszközök esetében 
az Unióban egyedi eszközazonosító 
rendszert kell működtetni. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer lehetővé teszi az 
eszközök azonosítását és 
nyomonkövethetőségét, és a következőket 
tartalmazza:

(1) A II. osztálytól kezdődően a rendelésre 
készült és a vizsgálatra szánt eszközökön 
kívüli eszközök esetében az Unióban 
egyedi eszközazonosító rendszert kell 
működtetni. Az egyedi eszközazonosító 
rendszer lehetővé teszi az eszközök 
azonosítását és nyomonkövethetőségét, és 
a következőket tartalmazza:

Or. de

Módosítás 441
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A rendelésre készült és a vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli eszközök esetében 
az Unióban egyedi eszközazonosító 
rendszert kell működtetni. Az egyedi
eszközazonosító rendszer lehetővé teszi az 
eszközök azonosítását és 
nyomonkövethetőségét, és a következőket 
tartalmazza:

1. A rendelésre készült és a vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli eszközök esetében 
az Unióban egységes egyedi 
eszközazonosító rendszert kell működtetni. 
Az egyedi eszközazonosító rendszer 
lehetővé teszi az eszközök azonosítását és 
nyomonkövethetőségét, lehetőség szerint 
összhangban van az orvostechnikai 
eszközök egyedi eszközazonosító 
rendszerének globális szabályozási 
megközelítésével, és a következőket 
tartalmazza:

Or. en

Indokolás

Be kell illeszteni az „egységes” szót, hogy biztosítani lehessen az egyedi eszközazonosító 
rendszer egyedi és harmonizált megközelítését Európában és lehetőség szerint globálisan is.
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Módosítás 442
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az egyedi eszközazonosító rendszer az új szabályozási rendszer elengedhetetlen eleme, és az 
egyedi eszközazonosító rendszerek üzemeltetőinek biztosítaniuk kell a szerepüknek megfelelő 
nagyobb fokú teljesítményt.

Módosítás 443
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azon eszközök, eszközkategóriák és –
csoportok meghatározása, amelyek 
azonosítása az (1)–(6) bekezdésben 
foglaltak szerint az egyedi eszközazonosító 
rendszeren alapul, továbbá az ennek 
végrehajtására kijelölt határidő. Az egyedi 
eszközazonosító rendszert kockázatalapú 
megközelítést követve, fokozatosan kell 
végrehajtani, a legmagasabb kockázati 
osztályba tartozó eszközökkel kezdve,

a) azon eszközök, eszközkategóriák és –
csoportok meghatározása, amelyek 
azonosítása az (1)–(6) bekezdésben 
foglaltak szerint az egyedi eszközazonosító 
rendszeren alapul, továbbá az ennek 
végrehajtására kijelölt határidő. Az egyedi 
eszközazonosító rendszert kockázatalapú 
megközelítést követve, a legmagasabb 
kockázati osztályba tartozó eszközökre 
korlátozva kell végrehajtani,

Or. en
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Indokolás

A jövőbeli egyedi eszközazonosító rendszer szerinti kötelezettségeknek a legnagyobb 
kockázatot jelentő eszközökre kell korlátozódniuk, hogy elkerüljék az egészségügyben a 
betegbiztonság megfelelő javulása nélküli túlzott adminisztratív és pénzügyi terheket.

Módosítás 444
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártási azonosítón feltüntetendő 
adatok meghatározása, amelyek 
kockázatalapú megközelítést követve az 
eszköz kockázati osztályától függően 
eltérőek lehetnek,

b) a gyártási azonosítón feltüntetendő 
adatok meghatározása,

Or. en

Indokolás

A jövőbeli egyedi eszközazonosító rendszer szerinti kötelezettségeknek a legnagyobb 
kockázatot jelentő eszközökre kell korlátozódniuk, hogy elkerüljék az egészségügyben a 
betegbiztonság megfelelő javulása nélküli túlzott adminisztratív és pénzügyi terheket.

Módosítás 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközök már 
piacon lévő  azonosító rendszereivel való 
kompatibilitás.

Or. de

Indokolás

A zökkenőmentes ügyintézés érdekében fontos, hogy a nyomon követési rendszerek 
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technikailag kompatibilisek legyenek.

Módosítás 446
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó érdekelt felek által használt 
egyéb nyomonkövethetőségi rendszerekkel 
való kompatibilitás;

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelv alapján várhatóan egy elektronikus 
gyógyszerhitelesítő rendszert vezetnek be. Fontos, hogy az orvostechnikai eszközökre és a 
gyógyszerekre vonatkozó rendszer kompatibilis legyen, ellenkező esetben ez jelentős és 
valószínűleg kezelhetetlen terhet ró az ellátási lánc azon szereplőire, akik mindkét 
terméktípussal foglalkoznak.

Módosítás 447
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó érdekelt felek által használt 
egyéb nyomonkövethetőségi rendszerekkel 
való kompatibilitás;

Or. en

Indokolás

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelv alapján várhatóan egy elektronikus 
gyógyszerhitelesítő rendszert vezetnek be. Fontos, hogy az orvostechnikai eszközökre és a 
gyógyszerekre vonatkozó rendszer kompatibilis legyen, ellenkező esetben ez jelentős és 
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valószínűleg kezelhetetlen terhet ró az ellátási lánc azon szereplőire, akik mindkét 
terméktípussal foglalkoznak.

Módosítás 448
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az egyedi eszközazonosító 
rendszereknek az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló 2001/83/EK irányelvnek a hamisított 
gyógyszerek legális ellátási láncba való 
bekerülésének megakadályozása 
tekintetében történő módosításáról szóló 
2011/62/EU irányelv keretében bevezetett 
biztonsági eszközökkel való 
kompatibilitása.

Or. fr

Módosítás 449
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközökkel érintett 
gazdasági szereplők által használt egyéb 
nyomonkövetési rendszerekkel való 
kompatibilitás.

Or. fr

Indokolás

A hamisított gyógyszerekről szóló irányelvvel összefüggésben be kellene vezetni a gyógyszerek 
e-hitelesítési rendszerét. Fontos, hogy az orvostechnikai eszközökre és a gyógyszerekre 
vonatkozóan létrehozott rendszerek kompatibilisek legyenek, hogy ne okozzanak nagy terhet 
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az ellátási lánc azon alkalmazottai számára, akik a kétféle termékkel dolgoznak.


