
AM\936127HU.doc PE510.766v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2012/0266(COD)

14.5.2013

MÓDOSÍTÁS:
450 - 598

Jelentéstervezet
Dagmar Roth-Behrendt
(PE507.972v02-00)

az orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 
178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD)) 



PE510.766v01-00 2/97 AM\936127HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\936127HU.doc 3/97 PE510.766v01-00

HU

Módosítás 450
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A nyilvántartásba vétel során indokoltnak tűnik egyetlen kötelező nyelvet használni.

Módosítás 451
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt egy rendelésre készült vagy egy
vizsgálatra szánt eszközön kívüli eszközt 
forgalomba hoznak, a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője benyújtja az 
elektronikus rendszerbe az (1) bekezdésben 
említett információkat.

(2) Mielőtt egy nem rendelésre készült 
vagy nem vizsgálatra szánt eszközt
forgalomba hoznak, a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője benyújtja az 
elektronikus rendszerbe az (1) bekezdésben 
említett információkat.

Lépéseket kell tenni annak biztosítására, 
hogy ne legyen szükség kiegészítő nemzeti 
nyilvántartásba vételi eljárásokra.
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Or. de

Módosítás 452
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) és (3) bekezdésben előírt 
információk benyújtása után legkésőbb két 
évvel, majd ezután minden második évben, 
az érintett gazdasági szereplő megerősíti az 
adatok pontosságát. Abban az esetben, ha 
az esedékes naptól számított hat hónapon 
belül nem történik meg a megerősítés, 
bármely tagállam intézkedéseket hozhat 
abból a célból, hogy a szóban forgó eszköz 
forgalmazását saját területén felfüggessze 
vagy más formában korlátozza egészen 
addig, amíg az ebben a bekezdésben 
említett kötelezettség nem teljesül.

(5) A (2) és (3) bekezdésben előírt 
információk benyújtása után legkésőbb öt
évvel, majd ezután minden ötödik évben, 
az érintett gazdasági szereplő megerősíti az 
adatok pontosságát. Abban az esetben, ha 
az esedékes naptól számított hat hónapon 
belül nem történik meg a megerősítés, 
bármely tagállam intézkedéseket hozhat 
abból a célból, hogy a szóban forgó eszköz 
forgalmazását saját területén felfüggessze 
vagy más formában korlátozza egészen 
addig, amíg az ebben a bekezdésben 
említett kötelezettség nem teljesül.

Or. de

Módosítás 453
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosságra és klinikai
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló

A biztonságosságról és a klinikai
teljesítőképességről szóló jelentés

Or. es

Módosítás 454
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosságra és klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló

A biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló jelentés

Or. en

Módosítás 455
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosságra és klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló

A biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló jelentés

Or. en

Módosítás 456
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről, és azt a 
XIII. melléklet B. részének 3. pontjában 
említett, forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésének 
megállapításai alapján aktualizálja. Az 
összefoglalót úgy kell megszövegezni, 
hogy abból egyértelműen kiderüljön a 
rendeltetésszerű használat, az 
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összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

orvostechnikai eszköz forgalomba 
hozatalának helye szerinti ország nyelvén. 
Ennek az összefoglalónak a tervezete 
részét képezi annak a dokumentációnak, 
amelyet a 42. cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

Or. en

Módosítás 457
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről, amelyben a klinikai 
tanulmányok és vizsgálatok összes 
eredménye szerepel. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. fr

Módosítás 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről, amely jelentés 
tartalmazza a klinikai tanulmányok és 
klinikai vizsgálatok eredményeit. A 
jelentést úgy kell megszövegezni, hogy a 
célfelhasználó számára egyértelmű legyen. 
Ennek az összefoglalónak a tervezete 
részét képezi annak a dokumentációnak, 
amelyet a 42. cikk szerint a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

Or. de

Indokolás

A védett szellemi tulajdon kivételével egy orvostechnikai eszközre vonatkozó valamennyi 
műszaki és klinikai adatot a betegek és az egészségügyi szakemberek rendelkezésére kell 
bocsátani. Az orvosoknak és sebészeknek szükségük van ezekre az információkra, hogy az 
általuk használandó orvostechnikai eszközöket azok hatásossága és biztonságossága alapján 
választhassák ki.

Módosítás 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről, amelyben teljes 
körűen ismerteti a klinikai tanulmányok 
és vizsgálatok eredményeit. Az 
összefoglalót úgy kell megszövegezni, 
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annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

hogy a célfelhasználó számára egyértelmű 
legyen, különbséget téve a betegek és az 
egészségügyi szakemberek számára 
szükséges információk között. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell. Az összefoglalót 
ezenfelül nyilvánosan elérhetővé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 460
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó, a klinikai értékelés és 
vizsgálatok eredményeit is tartalmazó, 
teljes körű jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikk szerint a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. es
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Módosítás 461
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 
összefoglalónak a tervezete részét képezi 
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök 
esetében a gyártó jelentést készít a 
biztonságosságról és a klinikai vizsgálat 
során gyűjtött klinikai információkról, 
valamint átfogó és közérthetően 
megszövegezett összefoglalót állít össze. 
Ennek a jelentésnek a tervezete részét 
képezi annak a dokumentációnak, amelyet 
a 42. cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell. A biztonságosságról és a 
klinikai teljesítőképességről szóló jelentés 
összefoglalóját a 27. cikkben foglaltak 
szerint az európai adatbank révén 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, III. osztályba 
sorolt eszközök és a beültethető eszközök
esetében a gyártó összefoglalót készít a 
biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről. Az összefoglalót úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
számára egyértelmű legyen. Ennek az 

(1) A rendelésre készült és vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli,
forgalombahozatali engedélyezési 
eljárásra benyújtott eszközök esetében a 
gyártó a biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló jelentést, illetve 
arról összefoglalót készít. A jelentést úgy 
kell megszövegezni, hogy a célfelhasználó 
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összefoglalónak a tervezete részét képezi
annak a dokumentációnak, amelyet a 42. 
cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

számára egyértelmű legyen. Ennek a
jelentésnek a tervezete a 
forgalombahozatali engedélyezési 
eljárásban részt vevő nemzeti hatósághoz 
vagy – adott esetben – az Ügynökéghez 
benyújtandó dokumentáció részét képezi.

Or. en

Módosítás 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A teljes jelentést és az összefoglalót az 
Eudamed révén nyilvánosan elérhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 464
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján előírhatja a biztonságosságra és 
klinikai teljesítőképességre vonatkozó 
összefoglalóba beillesztendő adatelemek 
formáját és megjelenítési módját. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján előírhatja a biztonságosságra és 
klinikai információkra vonatkozó 
jelentésbe és összefoglalóba beillesztendő 
adatelemek formáját és megjelenítési 
módját. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 465
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az orvosok és egészségügyi 
szakemberek számára hozzáférést kell 
biztosítani az Eudamed valamennyi 
területéhez.

Or. de

Módosítás 466
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az Eudamed a hozzáférhetővé tétel 
előtt megvizsgálja és értékeli a bejelentett 
adatokat.

Or. de

Módosítás 467
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a forgalomba hozott 
eszközökről, a kijelölt szervezetek által 
kiadott kapcsolódó tanúsítványokról és az 
érintett gazdasági szereplőkről,

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a forgalomba hozott 
eszközökről, a kijelölt szervezetek által 
kiadott kapcsolódó tanúsítványokról és az 
érintett gazdasági szereplőkről, azzal, hogy 
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e rendkívül innovatív piacon a gyártók 
számára lehetőséget kell adni üzleti titkaik 
védelmére,

Or. de

Módosítás 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a forgalomba hozott 
eszközökről, a kijelölt szervezetek által 
kiadott kapcsolódó tanúsítványokról és az 
érintett gazdasági szereplőkről,

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson egy központi információs 
ponton keresztül, ahol a betegek 
kérdéseket tehetnek fel, információkat 
kérhetnek és kaphatnak a forgalomba 
hozott eszközökről, a kijelölt szervezetek 
által kiadott kapcsolódó tanúsítványokról 
és az érintett gazdasági szereplőkről,

A Bizottságnak az érdekelt felekkel, 
többek között a tagállami illetékes 
hatóságokkal, a kutatói közösséggel és a 
betegjogi és fogyasztói szervezetekkel 
egyeztetve iránymutatásokat kell 
kidolgoznia, amelyekben meghatározza a 
közzéteendő információk pontos tartalmát 
és formátumát.

Or. en

Módosítás 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a forgalomba hozott 
eszközökről, a kijelölt szervezetek által 

a) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a forgalomba hozott és a 
piacról kivont eszközökről, a kijelölt 
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kiadott kapcsolódó tanúsítványokról és az 
érintett gazdasági szereplőkről,

szervezetek által kiadott kapcsolódó 
tanúsítványokról és az érintett gazdasági 
szereplőkről,

Or. en

Indokolás

A betegek biztonsága szempontjából, valamint a felesleges igazgatási terhek és költségek 
elkerülése érdekében elengedhetetlen a piacról kivont eszközök figyelemmel kísérése.

Módosítás 470
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a klinikai vizsgálatokról, 
valamint a több tagállamban 
lebonyolítandó klinikai vizsgálatok 
megbízói meg tudjanak felelni az 50–60. 
cikkben foglalt tájékoztatási 
kötelezettségeiknek,

c) a nyilvánosság megfelelően 
tájékozódhasson a klinikai vizsgálatokról, 
az egészségügyi szakemberek megfelelően 
hozzáférhessenek a klinikai vizsgálatok 
eredményeihez, valamint a több 
tagállamban lebonyolítandó klinikai 
vizsgálatok megbízói meg tudjanak felelni 
az 50–60. cikkben foglalt tájékoztatási 
kötelezettségeiknek,

Or. en

Indokolás

Az európai adatbank az a fő portál, amelyen keresztül elérhetőek a legfontosabb 
közegészségügyi vonatkozású információk. A klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó 
információkat a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára is elérhetővé kell 
tenni.

Módosítás 471
Rebecca Taylor

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

ca) a nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek áttekintést kapjanak a 
vigilancia-adatokról és a piacfelügyeleti 
tevékenységekről,

Or. en

Indokolás

Az európai adatbanknak rendszeresen általános áttekintést kell nyújtania a vigilancia-
adatokról és a piacfelügyeleti tevékenységekről.

Módosítás 472
Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a 29a. cikkben foglaltak szerinti, a 
leányvállalatok és alvállalkozók 
nyilvántartásba vételének elektronikus 
rendszere,

Or. en

Módosítás 473
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 26. cikk szerinti, a biztonságosságról 
és klinikai adatokról szóló jelentések és a 
biztonsági és klinikai jelentésekről készült 
összefoglalók elektronikus rendszere.

Or. en
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Módosítás 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az adatokat a tagállamok, a kijelölt 
szervezetek, a gazdasági szereplők és a 
megbízók viszik be az Eudamedbe a (2) 
bekezdésben említett elektronikus 
rendszerekkel kapcsolatos 
rendelkezésekben előírtak szerint.

(3) Az adatokat az Ügynökség, a 
tagállamok, a kijelölt szervezetek, a 
gazdasági szereplők, a megbízók és az 
egészségügyi szakemberek viszik be az 
Eudamedbe a (2) bekezdésben említett 
elektronikus rendszerekkel kapcsolatos 
rendelkezésekben előírtak szerint.

Or. en

Módosítás 475
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie.. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók és a nyilvánosság 
számára az információk a (2) bekezdésben 
említett rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók, az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság számára az 
információk a (2) bekezdésben említett 
rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

Or. fr

Módosítás 476
Thomas Ulmer
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie.. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók és a nyilvánosság 
számára az információk a (2) bekezdésben 
említett rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók, az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság számára az 
információk a (2) bekezdésben említett 
rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

Or. de

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek számára minden olyan adatot hozzáférhetővé kell tenni, 
amelyek a gyógyászati felhasználással összefüggenek, hogy hatásosságuk és 
biztonságosságuk alapján választhassák ki az általuk használni kívánt eszközöket; az 
egészségügyi szakembereket tájékoztatni kell a lehetséges mellékhatásokról és 
termékvisszahívásokról is.

Módosítás 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók és a nyilvánosság 
számára az információk a (2) bekezdésben 
említett rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, az egészségügyi szakemberek, a 
megbízók és a nyilvánosság számára az 
információk a (2) bekezdésben említett 
rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

Or. en
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Módosítás 478
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók és a nyilvánosság 
számára az információk a (2) bekezdésben 
említett rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

(4) A tagállamok és a Bizottság számára az 
Eudamed által összegyűjtött és feldolgozott 
valamennyi információnak elérhetőnek kell 
lennie. A kijelölt szervezetek, a gazdasági 
szereplők, a megbízók, az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság számára az 
információk a (2) bekezdésben említett 
rendelkezésekben meghatározott 
mértékben érhetőek el.

Or. es

Módosítás 479
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az európai adatbankban szereplő 
információknak megbízhatónak, 
átláthatónak és felhasználóbarátnak kell 
lenniük, lehetővé téve a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára a 
nyilvántartásba vett eszközökre, a 
gazdasági szereplőkre, a klinikai 
vizsgálatokra, a vigilancia-adatokra és a 
piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozó 
információk összehasonlítását.

Or. en

Indokolás

Az európai adatbank az a fő portál, amelyen keresztül elérhetők a lényeges közegészségügyi 
vonatkozású információk. A nyilvántartásba vett eszközökhöz, a gazdasági szereplőkhöz, a 
klinikai vizsgálatokhoz, a vigilancia-adatokhoz és a piacfelügyeleti tevékenységekhez 
kapcsolódó információkat a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára is 
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elérhetővé kell tenni.

Módosítás 480
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság az európai adatbank 
létrehozása során konzultál a felhasználói 
csoportokkal és az egészségügyi 
szakemberekkel.

Or. en

Indokolás

Az európai adatbank az a fő portál, amelyen keresztül elérhetők a lényeges közegészségügyi 
vonatkozású információk. A nyilvántartásba vett eszközökhöz, a gazdasági szereplőkhöz, a 
klinikai vizsgálatokhoz, a vigilancia-adatokhoz és a piacfelügyeleti tevékenységekhez 
kapcsolódó információkat a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára is 
elérhetővé kell tenni.

Módosítás 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az 
(1) bekezdésben említett értékelést és 
felügyeletet a 765/2008/EK rendelet 
értelmében vett nemzeti akkreditáló 
testület végzi el, az említett rendelet 
rendelkezéseivel összhangban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 482
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság a beszerzett 
információkat bizalmasan kezeli. Más 
tagállamokkal és a Bizottsággal azonban 
információcserét folytat a kijelölt 
szervezetről.

(5) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság gondoskodik a bizalmas 
jellegű beszerzett információk megfelelő 
kezeléséről. Más tagállamokkal és a 
Bizottsággal azonban információcserét 
folytat a kijelölt szervezetről.

Or. en

Módosítás 483
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A kijelölt szervezetekért és a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságért 
való végső felelősség arra a tagállamra 
hárul, amelyben a szervezetek és a 
hatóság megtalálhatók. A tagállam köteles 
ellenőrizni, hogy a kijelölt szervezetekért 
felelős kinevezett nemzeti hatóság 
helyesen végzi-e a megfelelőségértékelő 
szervezetek értékelésével, kinevezésével és 
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kijelölésével, valamint a kijelölt 
szervezetek figyelemmel kísérésével 
kapcsolatos feladatát, illetve a kijelölt 
szervezetkért felelős kinevezett nemzeti 
hatóság munkája tárgyilagos és pártatlan-
e. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
és a többi tagállamot azokról az 
eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

Or. da

Módosítás 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ezt az információt nyilvánosan elérhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 485
Christel Schaldemose
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Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
A kijelölt szervezet közzé tesz egy listát a 
szervezet azon személyzetéről, amely 
felelős az orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékeléséért és tanúsításáért. 
A listának legalább tartalmaznia kell az 
egyes alkalmazottak képesítését, életrajzát 
és az összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A 
listát megküldik a kijelölt szervezetkért 
felelős nemzeti hatóság részére, amely 
ellenőrzi, hogy a személyzet megfelel-e e
rendelet hatályos szabályainak. A listát 
ezenkívül megküldik a Bizottság részére 
is. 

Or. da

Módosítás 486
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
A leányvállalatok és az alvállalkozók 
nyilvántartásba vételének elektronikus 
rendszere
(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve egy elektronikus rendszert 
hoz létre és kezel a leányvállalatokkal és 
az alvállalkozókkal, valamint az ezek 
hatáskörébe tartozó konkrét feladatokkal 
kapcsolatos információk összegyűjtésére 
és feldolgozására.
(2) A nyilvánosan működő gazdasági 
egységek vagy külső szakértők tényleges 
alvállalkozói megbízását megelőzően az a 
kijelölt szervezet, amely a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatban 
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bizonyos feladatokat alvállalkozásba 
kíván adni, vagy a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
bizonyos feladatokkal az egyik 
leányvállalatát kívánja megbízni, az 
érintett megbízottak nevét konkrét 
feladataikkal együtt nyilvántartásba veteti.
(3) Az érintett gazdasági szereplő az (1) 
bekezdésben szereplő információk 
bármely változásától számított egy héten 
belül frissíti az adatokat az elektronikus 
rendszerben.
(4) Az elektronikus rendszerben szereplő 
adatok nyilvánosan elérhetők.

Or. en

Módosítás 487
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Megfelelőbb a kijelölt szervezetekkel szemben támasztott „mimimumkövetelmények” helyett 
„követelmények”-ről beszélni, ezáltal biztosítva, hogy valamennyi tagállamban egységes 
követelmények, valamint tisztességes és egyenlő feltételek vonatkozzanak a kijelölt 
szervezetekre. Ezenkívül ez a szóhasználat megfelel a 768/2008/EK európai parlamenti és 
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tanácsi határozatban a kijelölt szervezetek vonatkozásában használt kifejezésnek.

Módosítás 488
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kijelölt szervezetek eleget tesznek 
azoknak a szervezeti és általános 
követelményeknek, valamint a 
minőségirányítással, a forrással és a 
folyamattal szemben támasztott 
követelményeknek, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az e rendelet szerint számukra 
kijelölt feladatokat ellássák. E tekintetben 
elengedhetetlen az orvosi, műszaki és 
lehetőség szerint farmakológiai 
ismeretekkel rendelkező adminisztratív, 
műszaki és tudományos állandó belső 
személyzet. Állandó belső személyzetet kell 
alkalmazni, de a kijelölt szervezetnek kellő 
rugalmassággal kell rendelkeznie ahhoz, 
hogy eseti vagy ideiglenes alapon, illetve 
szükség esetén külső szakértőket vegyen 
igénybe. A kijelölt szervezetekkel szemben 
támasztott minimumkövetelményeket a VI. 
melléklet tartalmazza.

Or. en

Módosítás 489
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki fejlődés fényében, valamint 
figyelembe véve az egyedi eszközök, 
eszközkategóriák vagy –csoportok 
értékeléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, a Bizottság 

törölve
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felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a VI. mellékletben 
meghatározott minimumkövetelmények 
módosítása vagy kiegészítése céljából.

Or. de

Módosítás 490
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki fejlődés fényében, valamint 
figyelembe véve az egyedi eszközök, 
eszközkategóriák vagy –csoportok 
értékeléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a VI. mellékletben 
meghatározott minimumkövetelmények
módosítása vagy kiegészítése céljából.

(2) A műszaki fejlődés fényében, valamint 
figyelembe véve az egyedi eszközök, 
eszközkategóriák vagy –csoportok 
értékeléséhez szükséges követelményeket, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el a VI. 
mellékletben meghatározott követelmények
kiegészítése céljából.

Or. de

Indokolás

Megfelelőbb a kijelölt szervezetekkel szemben támasztott „mimimumkövetelmények” helyett 
„követelmények”-ről beszélni, ezáltal biztosítva, hogy valamennyi tagállamban egységes 
követelmények, valamint tisztességes és egyenlő feltételek vonatkozzanak a kijelölt 
szervezetekre. Nem a Bizottságnak, csak a két társjogalkotónak van felhatalmazása a VI. 
mellékletben meghatározott lényeges követelmények módosítására. A Bizottság kiegészítheti a 
követelményeket.

Módosítás 491
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kijelölt szervezetek 35. cikk 
(3) bekezdésében előírt éves értékelése 
magában foglalja a kijelölt szervezetek 
alvállalkozói vagy leányvállalatai 
megfelelőségének a VI. mellékletben 
szereplő követelmények alapján történő 
ellenőrzését.

Or. en

Módosítás 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a 
megfelelőségértékelési eljárások és azon 
eszközök leírását, amelyekre vonatkozóan 
a szervezet szakmailag illetékesnek tartja 
magát, továbbá – amennyiben van ilyen –
a nemzeti akkreditáló testület által 
kiállított akkreditációs tanúsítványt, mely 
tanúsítja, hogy a megfelelőségértékelő 
szervezet teljesíti a VI. mellékletben 
rögzített követelményeket, vagy amely
olyan dokumentumokkal támasztható alá, 
amelyek igazolják a VI. mellékletben 
megállapított követelményeknek való 
megfelelést.

Or. en

Módosítás 493
Christofer Fjellner

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

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

törölve

Or. en

Módosítás 494
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 495
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A döntéshozatal objektivitásának megőrzése érdekében a Bizottság képviselője mellett egy 
másik tagállam szakértőjének is részt kell vennie az értékelésben. A csoportvezetőn kívül 
legalább két szakértőre van szükség.

Módosítás 496
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az arra vonatkozó megállapításokat, hogy 
egy adott szervezet nem felel meg a VI. 
mellékletben előírt követelményeknek, az 
értékelési folyamat során meg kell 
említeni, és a kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság és a közös értékelési 
csoport között meg kell vitatni, hogy a 

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

kérelem értékelését illetően közös 
megegyezés jöhessen létre. Eltérő 
vélemény esetén a felelős nemzeti hatóság 
értékelési jelentéséhez csatolni lehet az
értékelési csoport külön véleményét, 
amely a kijelöléssel kapcsolatos 
aggályokat részletezi.

Or. de

Indokolás

Amennyiben az értékelési csoport és a felelős nemzeti hatóság a kérelem értékelését illetően 
nem tud közös megegyezésre jutni, az értékelési csoport külön véleményben fejti ki érveit a 
Bizottság és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport számára.

Módosítás 497
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság benyújtja értékelési 
jelentését és kijelölési tervezetét a 
Bizottságnak, amely azonnal továbbítja 
ezen dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak és a közös értékelési csoport 
tagjainak. A Bizottság kérésére a hatóság 
ezeket a dokumentumokat legfeljebb 
három hivatalos uniós nyelven nyújtja be. 

(5) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság benyújtja értékelési 
jelentését és kijelölési tervezetét a 
Bizottságnak, amely azonnal továbbítja e
dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak és a közös értékelési csoport 
tagjainak. Ha a dokumentumokhoz az 
értékelési csoport külön véleményét is 
csatolták, akkor ezt is a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak történő 
továbbítás végett. A Bizottság kérésére a 
hatóság ezeket a dokumentumokat 
legfeljebb három hivatalos uniós nyelven 
nyújtja be. 

Or. de

Indokolás

Amennyiben az értékelési csoport és a felelős nemzeti hatóság a kérelem értékelését illetően 
nem tud közös megegyezésre jutni, az értékelési csoport különvéleményben fejti ki érveit a 
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Bizottság és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport számára.

Módosítás 498
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről, a kijelölési tervezetről és adott 
esetben az értékelési csoport 
különvéleményéről a dokumentumok 
beérkezésétől számított 21 napon belül 
végső véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 
beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről ajánlást bocsát ki, amelyet a 
releváns nemzeti hatóság a kijelölt 
szervezet kinevezéséről hozandó 
döntésekor kellőképpen figyelembe vesz. 
Ha a felelős nemzeti hatóság az
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlásától eltérő 
döntést hoz, akkor ezt a döntését írásos 
formában az érvek kifejtésével indokolnia 
kell a Bizottság számára.

Or. de

Indokolás

Csak egyértelműen kifejtett, objektív okok alapján lehet a kijelölt szervezet kijelölésére 
vonatkozóan az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport ajánlásától eltérő 
döntést hozni.

Módosítás 499
Christel Schaldemose

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

33a. cikk
A Bizottság iránymutatásokat fogad el a 
megfelelőségértékelési eljárás minimális 
időtartamára vonatkozóan, és a 
megfelelőségértékelési eljárásban érintett 
orvostechnikai eszközök valamennyi 
típusa tekintetében megjelöli az átlagos 
időtartamot.

Or. en

Módosítás 500
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelölhetnek ki, amelyek eleget tesznek a 
VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek, a 32. cikk (3) 
bekezdésében említett közös értékelési 
csoport követelményeinek, és pozitív 
értékelést kaptak az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoporttól (44a. cikk, új).

Or. de

Módosítás 501
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelölnek ki, amelyek eleget tesznek a VI. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezetekkel kapcsolatos kijelölési eljárás európai szinten egységes 
végrehajtásának biztosítása érdekében a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésére 
vonatkozóan a VI. mellékletben előírt követelmények teljesítését kötelezővé kell tenni.

Módosítás 502
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan esetben, amikor a kérelmet 
benyújtó szervezet a III. osztályba sorolt, 
az emberi testbe beültethető, gyógyhatású 
anyagot tartalmazó, illetve emberi vagy 
állati eredetű, életképtelen szöveteket vagy 
sejteket vagy származékaikat felhasználó 
eszközökre vonatkozóan illetékesnek tartja 
magát, a tagállamok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelölhetnek ki, amelyeket a Bizottság, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport és a kérelmet 
benyújtó szervezet székhelye szerinti 
tagállam kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatósága közösen értékelt. 

Or. en

Módosítás 503
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés



PE510.766v01-00 32/97 AM\936127HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölésnek egyértelműen rögzítenie 
kell a kinevezés hatáskörét, feltüntetve a 
megfelelőségértékelési tevékenységeket, a 
megfelelőségértékelési eljárásokat, 
valamint azokat az eszköztípusokat, 
amelyeket a kijelölt szervezet értékelhet.

A kijelölésnek egyértelműen rögzítenie 
kell a kinevezés hatáskörét, feltüntetve a 
megfelelőségértékelési tevékenységeket, a 
megfelelőségértékelési eljárásokat, 
valamint azokat az eszköztípusokat és -
osztályokat, amelyeket a kijelölt szervezet 
értékelhet.

Or. de

Indokolás

Az eszközosztály megadása is szükséges ahhoz, hogy a kijelölt szervezet kinevezése, 
ellenőrzése és felügyelete, beleértve a szervezet specializációját is, átfogó és pontos módon 
történhessen.

Módosítás 504
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben elfogadhatónak minősíti, a 
Bizottság ennek megfelelően közzéteszi a 
kijelölést, és a kijelölt szervezet 
kijelölésével kapcsolatos információkat 
bevezeti a 27. cikk (2) bekezdésében 
említett elektronikus rendszerbe.

Or. en

Módosítás 505
Gilles Pargneaux
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a 27. 
cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott elektronikus rendszerbe a 
kijelölt szervezet kijelölésével kapcsolatos 
információkat is beviszi. Ehhez a 
közzétételhez mellékelni kell a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóság 
végleges értékelési jelentését, a közös 
értékelési csoport véleményét és az e cikk 
bekezdésében említett, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport ajánlását.
Az elektronikus rendszerben található 
adatok a tagállamok és a Bizottság 
számára hozzáférhetők.

Or. fr

Indokolás

A kijelölés Európai Bizottság általi közzétételének folyamatát pontosan meg kell határozni. A 
közzétételt a kijelölést eredményező összes jelentésnek és véleménynek igazolnia kell.

Módosítás 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

A kijelölés részletes adatait, például az 
eszközök osztályát és típusát nyilvánosan 
elérhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

A kijelölés részletes adatait teljes körűen, 
a mellékletekkel együtt nyilvánosan 
elérhetővé teszik. 

Or. en

Módosítás 508
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság mindegyik kijelölt 
szervezet számára, amelyre vonatkozóan a 
33. cikk szerint a kijelölést elfogadták, 
azonosító számot ad ki. A Bizottság 
egyetlen azonosító számot ad ki akkor is, 
ha a szervezetet több uniós jogi aktus 
szerint jelölik ki.

(1) A Bizottság mindegyik kijelölt 
szervezet számára, amelyre vonatkozóan a 
33. cikk szerint a kijelölést elfogadták, 
azonosító számot ad ki. A Bizottság 
egyetlen azonosító számot ad ki akkor is, 
ha a szervezetet több uniós jogi aktus 
szerint jelölik ki. A 90/385/EGK és 
93/42/EGK irányelv alapján kijelölt 
szervezetek sikeres újrakijelölést követően 
megtartják a hozzájuk rendelt azonosító 
számot.

Or. de

Indokolás

A már meglévő kijelölt szervezetek újrakijelölést követően tarthatják meg azonosító számukat. 
Így elkerülhető a felesleges bürokrácia, mint például a különböző európai adatbankok 
módosítása az új azonosító számoknak megfelelően vagy a termékek címkézésének költséges 
cseréje.

Módosítás 509
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
A tagállamok biztosítják szankciórendszer 
meglétét arra az esetre, ha a kijelölt 
szerveztek nem teljesítik a 
minimumkövetelményeket. E rendszernek 
átláthatónak, valamint a rendelkezések 
megsértésének jellegével és mértékével 
arányosnak kell lennie.

Or. en
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Módosítás 510
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél 
helyszíni látogatást tartanak.

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek, azt is 
megvizsgálva, hogy az érintett 
alvállalkozó(k) és leányvállalat(ok) is 
teljesíti(k)-e ezeket a követelményeket. Az 
értékelés keretében mindegyik kijelölt 
szervezetnél helyszíni látogatást tartanak.

Or. en

Módosítás 511
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél 
helyszíni látogatást tartanak.

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél 
helyszíni látogatást tartanak. Az értékelés 
során továbbá meg kell vizsgálni a kijelölt 
szervezet által végzett tervdokumentáció-
értékelés mintáit, felmérve ezáltal a 
kijelölt szervezet folyamatos 
alkalmasságát és értékelései minőségét, 
különösen a klinikai bizonyítékok 
értékelésére és vizsgálatára való 
képességét.



AM\936127HU.doc 37/97 PE510.766v01-00

HU

Or. en

Módosítás 512
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél 
helyszíni látogatást tartanak.

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek, ami annak 
ellenőrzését is magában foglalja, hogy a 
leányvállalatai és az alvállalkozói is 
betartják-e ezeket az előírásokat. Az 
értékelés keretében mindegyik kijelölt 
szervezetnél, és ha szükséges, az Unióban 
vagy azon kívül található 
leányvállalatainál és alvállalkozóinál is
helyszíni látogatást tartanak.

Or. fr

Indokolás

A kijelölt szervezetek ellenőrzése keretében a leányvállalatokat és az alvállalkozókat is 
figyelembe kell venni.

Módosítás 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 

(3) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság legalább évente egyszer 
értékeli, hogy a felelőssége alá tartozó 
egyes kijelölt szervezetek továbbra is 
eleget tesznek-e a VI. mellékletben 
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szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél 
helyszíni látogatást tartanak.

szereplő követelményeknek. Az értékelés 
keretében mindegyik kijelölt szervezetnél
előre be nem jelentett helyszíni látogatást 
tartanak.

Or. en

Módosítás 514
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet vagy egy kijelölt 
szervezet leányvállalata vagy 
alvállalkozója továbbra is megfelel-e a VI. 
mellékletben szereplő követelményeknek.

Or. en

Módosítás 515
Gilles Pargneaux

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

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet, illetve annak 
leányvállalata vagy alvállalkozója
továbbra is megfelel-e a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A kijelölt szervezetek ellenőrzése keretében a leányvállalatokat és az alvállalkozókat is 
figyelembe kell venni.

Módosítás 516
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
két évvel, majd ezután kétévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
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kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet és 
annak leányvállalatai és alvállalkozói
továbbra is eleget tesznek-e a VI. 
mellékletben meghatározott 
követelményeknek. A Bizottság vagy egy 
tagállam kérésére az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport bármikor megindíthatja az ebben a 
bekezdésben leírt értékelési folyamatot, ha 
indokolt aggodalom merül fel azzal 
kapcsolatban, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is megfelel-e a VI. mellékletben 
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szereplő követelményeknek.

Az értékelés eredményeit teljes körűen 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a hatóságok teljes körűen értékelhessék a kijelölt szervezetet és annak 
tevékenységeit, a kijelölt szervezetek leányvállalatait és alvállalkozóit is be kell vonni a 
hároméves értékelésbe. Ezenfelül az összes érdekelt fél bizalma és a számukra biztosított 
átláthatóság szempontjából fontos, hogy az értékelések eredményeit közzétegyék.

Módosítás 518
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A III. osztályba sorolt eszközökre 
kijelölt megfelelőségértékelő szervezetek 
esetében az e cikk (4) bekezdésében 
említett értékelést évente elvégzik. Az 
értékelés során meg kell vizsgálni a 
kijelölt szervezet által végzett 
tervdokumentáció-értékelés mintáit, 
felmérve ezáltal a kijelölt szervezet 
folyamatos alkalmasságát és értékelései 
minőségét, különösen a klinikai 
bizonyítékok értékelésére és vizsgálatára 
való képességét.

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezetek által a legmagasabb, azaz a III. kockázati osztályba sorolt 
orvostechnikai eszközökön végzett, a forgalomba hozatal előtti engedélyezéshez szükséges 
értékeléseknek a legszigorúbbnak kell lenniük. A szigorú tagállami és bizottsági ellenőrzés 
biztosítása érdekében a III. osztályba sorolt eszközök értékelésére jogosult kijelölt 
szervezeteket nagyobb rendszerességgel – nem háromévente, hanem évente – kell nyomon 
követni, és ennek keretében külön meg kell vizsgálni az általuk jóváhagyott orvostechnikai 
eszközök egy-egy példányát.
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Módosítás 519
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kijelölt szervezetek minden évben 
jelentést tesznek annak az illetékes 
hatóságnak, amelyhez tartoznak, valamint 
a Bizottságnak, amely a VI. melléklet 5. 
pontjában meghatározott információkat 
tartalmazó éves tevékenységi jelentést 
továbbít az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak.

Or. fr

Indokolás

A kijelölt szervezeteknek éves jelentést kellene készíteniük a tevékenységükről az illetékes 
hatóság és az Európai Bizottság számára.

Módosítás 520
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 521
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A kijelölés felfüggesztése, korlátozása vagy visszavonása esetén a gyártókat és az érintett 
egészségügyi szakembereket is tájékoztatni kell.
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Módosítás 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy kijelölés korlátozásra, 
felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül, a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket 
annak biztosítására, hogy az érintett kijelölt 
szervezet dossziéját egy másik kijelölt 
szervezet kezelje, vagy hogy az kérésre a 
kijelölt szervezetekért és a 
piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok 
rendelkezésére álljon.

(3) Ha egy kijelölés korlátozásra, 
felfüggesztésre vagy visszavonásra kerül, a 
tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről 
a Bizottságot, amely megteszi a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
érintett kijelölt szervezet dossziéját egy 
másik kijelölt szervezet kezelje, vagy hogy 
az kérésre a kijelölt szervezetekért és a 
piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok 
rendelkezésére álljon.

Or. en

Indokolás

A kijelölés korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása esetén a Bizottságnak és nem a 
tagállamoknak kell eljárniuk.

Módosítás 523
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság értékeli, hogy a kijelölés 
megváltoztatását előidéző okok hatással 
vannak-e a kijelölt hatóság által kiadott 
tanúsítványokra, továbbá megállapításairól 
a kijelöléseket érintő változtatások 
bejelentésétől számított három hónapon 
belül jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Amennyiben a piacon 
forgalmazott eszközök biztonságosságának 
garantálása érdekében szükséges, az 
említett hatóság a kijelölt szervezetet arra 

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

említett hatóság a kijelölt szervezetet arra 
utasítja, hogy a hatóság által meghatározott 
ésszerű határidőn belül függesszen fel vagy 
vonjon vissza minden olyan tanúsítványt, 
amelyet jogtalanul állítottak ki. Ha a 
kijelölt szervezet a megadott határidőn 
belül ezt nem teszi meg, vagy már 
beszüntette tevékenységeit, akkor maga a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság függeszti fel vagy vonja vissza a 
jogtalanul kiadott tanúsítványokat.

Or. fr

Indokolás

A különböző lehetőségek megnevezésével (felfüggesztés, korlátozás vagy visszavonás) 
pontosan meg kell határozni a kijelölés „megváltoztatásának” különböző fokait.

Módosítás 524
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság függeszti fel vagy vonja vissza a 
jogtalanul kiadott tanúsítványokat.

Annak megállapításához, hogy a kijelölés 
felfüggesztését, korlátozását vagy 
visszavonását előidéző okok hatással 
vannak-e a kiadott tanúsítványokra, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság felkéri az érintett gyártókat, hogy 
szolgáltassanak bizonyítékokat a kijelölés 
időpontjában fennálló megfelelésükről, és 
ennek teljesítésére 30 napos határidő áll a 
gyártók rendelkezésére.

Or. fr

Indokolás

Az ágazat kis- és mikrovállalkozásai a leggyakrabban csak egy terméket forgalmaznak. 
Tanúsítványuk akár ideiglenes felfüggesztése is az értékesítés leállását, tehát a vállalkozások 
bezárását jelenti. Kompromisszumot kell találni e vállalkozások folytonossága és a betegek 
biztonsága között. A helytelenül kiadott tanúsítvány felfüggesztése vagy végleges visszavonása 
előtt bevezethető egy rövid határidő, mely alatt a megfelelőség igazolható.

Módosítás 525
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kijelölés felfüggesztése esetén: feltéve, 
hogy a felfüggesztés után három hónapon 
belül a tanúsítvány tárgyát képező eszköz 
gyártójának székhelye szerinti 
tagállamnak az orvostechnikai 
eszközökért felelős illetékes hatósága vagy
más kijelölt szervezet írásban megerősíti, 
hogy a felfüggesztés ideje alatt ellátja a 
kijelölt szervezet feladatait,

a) a kijelölés felfüggesztése esetén: feltéve, 
hogy a felfüggesztés után három hónapon 
belül más kijelölt szervezet írásban 
megerősíti, hogy a felfüggesztés ideje alatt 
ellátja a kijelölt szervezet feladatait,

Or. de
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Indokolás

A tagállamok illetékes hatóságainak általában nincs arra kapacitásuk és képességük, hogy 
átvegyék egy kijelölt szervezet feladatait, mivel nem rendelkeznek az ehhez szükséges 
szervezeti és személyzeti feltételekkel.

Módosítás 526
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Amennyiben a Bizottság az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoporttal egyeztetve úgy dönt, hogy a 
kijelölt szervezet már nem tesz eleget a 
kijelölésére vonatkozó követelményeknek, 
erről tájékoztatja a kijelölő tagállamot, és a
36. cikk (2) bekezdésével összhangban 
felkéri a szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, akár a kijelölés 
felfüggesztésére, korlátozására vagy 
visszavonására.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a Bizottság 
megbizonyosodik arról, hogy a kijelölt 
szervezet már nem tesz eleget a 
kijelölésére vonatkozó követelményeknek, 

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

kijelölő tagállamot, és felkéri a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére, 
szükség esetén akár a kijelölés 
felfüggesztésére, korlátozására vagy 
visszavonására. Az értékelést követően az 
Európai Bizottság a tagállamok 
véleményét is tartalmazó jelentést tesz 
közzé.

Or. en

Módosítás 528
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között az 
orvostechnikai eszközök terén, ideértve az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközöket is, a kijelölt szervezetekhez 
kapcsolódó koordinációs csoport 
formájában megfelelő koordináció és 
együttműködés jöjjön létre és működjön.

A Bizottság az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoporttal 
egyeztetve gondoskodik arról, hogy a 
kijelölt szervezetek között az 
orvostechnikai eszközök terén, ideértve az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközöket is, a kijelölt szervezetekhez 
kapcsolódó koordinációs csoport 
formájában megfelelő koordináció és 
együttműködés jöjjön létre és működjön.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 529
Rebecca Taylor

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

A csoport félévente ülésezik.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak valódi egyeztető fórumként kell szolgálnia, és lehetővé kell tennie 
a Bizottság és az illetékes hatóságok általi ellenőrzést. A szövegben rendelkezni kell a csoport 
üléseinek minimális gyakoriságáról.

Módosítás 530
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport előírhatja a kijelölt szervezetek 
közreműködését.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak valódi vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a Bizottság 
és az illetékes hatóságok általi ellenőrzést is. Egyértelművé kell tenni, hogy a Bizottság vagy 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport kérése esetén a részvétel 
kötelező.

Módosítás 531
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján olyan intézkedéseket fogadhat el, 
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amelyek meghatározzák az e cikk szerinti, 
kijelölt szervezetekhez kapcsolódó 
koordinációs csoport működésének 
módozatait. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A koordinációs csoportnak valódi vitafórumnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a 
tapasztalatok kijelölt szervezetek, de a kijelölt szervezetek és az illetékes hatóságok közötti 
megosztását is. A koordinációs csoport működésének módozatait végrehajtási jogi aktusok 
keretében részletesebben ki kell dolgozni.

Módosítás 532
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A díjakat a Bizottság határozza meg. Ezek 
a díjak átalánydíjak, melyeknek mértéke 
valamennyi tagállamban azonos.

Or. de

Indokolás

Ezen az érzékeny területen nem alakulhat ki versenyhelyzet. Az árnyomás következtében nem 
kerülhet veszélybe a betegek biztonsága. Az egységes díj révén a kijelölt szervezetek 
képesítéseinek tekintetében alakul ki verseny, nem pedig az árak tekintetében.
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Módosítás 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A szervezetek székhelye szerinti 
tagállamok a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek tekintetében díjakat 
szabnak ki. Ezek a díjak teljes mértékben 
vagy részben fedezik a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságok 
által az e rendelettel összhangban végzett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségeket. 
A díjaknak átláthatónak és arányosnak 
kell lenniük, valamint meg kell felelniük a 
tagállami munkaerő-piaci 
körülményeknek.

Or. en

Indokolás

A vezető előadó a kijelölt szervezetekre vonatkozó harmonizált díjrendszerre tesz javaslatot, 
amely nem veszi figyelembe a munkaerőpiacok helyi különbségeit. Ez a kkv-k számára 
magasabb díjakat eredményezhet.

Módosítás 534
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes hatóság bármely döntés előtt 
legalább 14 nappal értesíti az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot és a Bizottságot a 
tervezett döntéséről.

Az illetékes hatóság bármely döntés előtt 
legalább 14 nappal értesíti az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot és a Bizottságot a 
tervezett döntéséről.

A végleges döntést hozzáférhetővé kell 
tenni az európai adatbankban.
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Or. de

Módosítás 535
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából.

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából. Ilyen határozatra 
különösen a tagállamok közötti eltérő 
határozatok ügyének rendezése érdekében 
van szükség.

Or. en

Módosítás 536
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából.

A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából.

Ezt a döntést mindenekelőtt a VII. 
mellékletben egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében szereplő, különböző 
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lehetséges osztályozási kritériumok szem 
előtt tartásával kell meghozni.

Or. de

Módosítás 537
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni. A végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása előtt a Bizottság konzultációt 
folytat az érdekelt felekkel és javaslataikat 
figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megelőző folyamat 
átláthatóságának javítása érdekében a Bizottságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és 
figyelembe kell vennie javaslataikat.

Módosítás 538
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 61−75 
cikkekben leírt vigilanciai és 
piacfelügyeleti tevékenységek során 
újonnan válik ismertté, a Bizottság a 89.
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 

(4) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 61−75 
cikkekben leírt vigilanciai és 
piacfelügyeleti tevékenységek során 
újonnan válik ismertté, a Bizottság a 88.
cikknek megfelelően végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el a következőkről:
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következőkről:

Or. fr

Módosítás 539
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok módosítása vagy 
kiegészítése.

b) a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok módosítása vagy 
kiegészítése. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság 
konzultációt folytat az érdekelt felekkel és 
javaslataikat figyelembe veszi.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadását megelőző folyamat 
átláthatóságának javítása érdekében a Bizottságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel, és 
figyelembe kell vennie javaslataikat.

Módosítás 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk
A forgalombahozatali engedélyre 

vonatkozó általános elvek
(1) Az alábbi eszközök csak akkor 
hozhatók forgalomba az Unióban, ha 
azokra vonatkozóan központosított eljárás 
keretében uniós forgalombahozatali 
engedélyt adtak ki:
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– a szívvel, a központi keringési 
rendszerrel és a központi idegrendszerrel 
való közvetlen érintkezésben történő 
használatra szánt beültethető és aktív 
terápiás eszközök;
– a gerincbe, valamint a csípő-, váll- és 
térdízületekbe beültethető eszközök, az 
oszteoszintézishez használt eszközök és 
tartozékok kivételével;
– esztétikai célú beültethető és invazív 
eszközök.
(2) Az alábbi eszközök csak akkor 
hozhatók forgalomba valamely 
tagállamban, ha azokra vonatkozóan az 
érintett tagállam illetékes hatósága 
központosított eljárás keretében nemzeti 
forgalombahozatali engedélyt adott ki:
– a IIb. osztályba sorolt eszközök, a 
41a. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
eszközök kivételével;
– a III. osztályba sorolt eszközök, a 
41a. cikk (1) bekezdésében felsorolt 
eszközök kivételével.

Or. xm

Indokolás

A (42a) preambulumbekezdésben foglalt indokoláson túl erre a rendszerre már a francia PIP 
vállalat által gyártott, rossz minőségű szilikon mellimplantátumokról szóló európai 
parlamenti állásfoglalás (2012/2621(RSP)) 7. cikke is javaslatot tett: „felkéri a Bizottságot, 
hogy legalább a IIb. és a III. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök esetében térjen át a 
bizonyos orvostechnikai eszközök forgalomba hozatala előtti előzetes engedélyezési 
rendszerre”.

Módosítás 541
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A III. osztályba sorolt eszközök gyártói − A III. osztályba sorolt eszközök gyártói − a 
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a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon és tervdokumentáció-
vizsgálaton alapuló megfelelőségértékelést 
végeznek. Ennek alternatívájaként a 
gyártó dönthet úgy, hogy a IX. 
mellékletben ismertetett, típusvizsgálaton 
alapuló megfelelőségértékelést alkalmazza
a X. mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével – a IX. mellékletben 
ismertetett, típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazzák a X. 
mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

.

Or. en

Indokolás

Az EU-típusvizsgálatoknak a III. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök 
megfelelőségértékelése során kötelezően alkalmazandó eljárásként történő bevezetése 
megerősíti az Európai Bizottság által követett, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, 
termékhez kapcsolódó vizsgálati megközelítést („közvetlen termékvizsgálat”).

Módosítás 542
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A III. osztályba sorolt eszközök gyártói − 
a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű minőségbiztosításon 
és tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 

A IIb. és a III. osztályba sorolt eszközök 
gyártói − a rendelésre készült eszközök és 
a vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon, prototípuson és 
tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
forgalombahozatali engedélyt kérnek. 
Ennek alternatívájaként a gyártó dönthet 
úgy, hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
forgalombahozatali engedélyt alkalmazza 
a X. mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
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megfelelőségértékeléssel kombinálva. megfelelőségértékeléssel kombinálva. Ha 
a gyártó nem tud prototípust biztosítani, 
az ő feladata ezt megfelelően 
megindokolni.

Or. en

Módosítás 543
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A IIb. osztályba sorolt eszközök gyártói 
− a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon és tervdokumentáció-
vizsgálaton alapuló megfelelőségértékelést 
végeznek, kivéve a melléklet II. fejezetét, 
valamint reprezentatív alapon elvégzik a 
műszaki dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

törölve

Or. en

Módosítás 544
Michèle Rivasi

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

(4) A IIa. osztályba sorolt eszközök gyártói 
− a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű minőségbiztosításon 
és tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek, kivéve a 
melléklet II. fejezetét, valamint 
reprezentatív alapon elvégzik a műszaki 
dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a II. mellékletben ismertetett műszaki 
dokumentációt készíti el a X. melléklet A. 
részének 7. szakaszában vagy B. részsének 
8. szakaszában ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

(4) A IIa. osztályba sorolt eszközök gyártói 
− a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű minőségbiztosításon 
és tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést végeznek, kivéve a 
melléklet II. fejezetét, valamint 
reprezentatív alapon elvégzik a prototípus 
és a műszaki dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a II. mellékletben ismertetett műszaki 
dokumentációt készíti el a X. melléklet A. 
részének 7. szakaszában vagy B. részsének 
8. szakaszában ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

Or. en

Módosítás 545
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok meghatározhatják a 
kijelölt szervezetek által a VII. melléklet 
4.4. szakasza szerint végzendő, be nem 
jelentett gyári vizsgálatok és 
mintaellenőrzések minimális 
gyakoriságát, figyelembe véve az eszköz 
kockázati osztályt, típusát, valamint a 
valamely tagállam gyártóihoz kapcsolódó 
sajátos tényezőket. Ilyen esetben erről 
tájékoztatják a Bizottságot.

Or. en
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Módosítás 546
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján határozhatja meg a 
megfelelőségértékelési eljárások kijelölt 
szervezetek általi harmonizált 
alkalmazásának biztosításához szükséges 
módozatokat és eljárási szempontokat a 
következők tekintetében:

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 
határozza meg a megfelelőségértékelési 
eljárások kijelölt szervezetek általi 
harmonizált alkalmazásának biztosításához 
szükséges módozatokat és eljárási 
szempontokat a következők tekintetében:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a megfelelőségértékelési eljárást valamennyi 
kijelölt szervezet egységesen magas színvonalon alkalmazza.

Módosítás 547
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kijelölt szervezetek által a VIII. 
melléklet 4.4. szakasza szerint végzendő, 
be nem jelentett gyári vizsgálatok és 
mintaellenőrzések minimális gyakorisága, 
figyelembe véve az eszköz kockázati 
osztályt és típusát;

törölve

Or. en

Indokolás

A VIII. melléklet 4.4. szakasza szerinti be nem jelentett vizsgálatok számát egyértelműen meg 
kell határozni a szükséges ellenőrzések megerősítése és annak érdekében, hogy az előre be 
nem jelentett vizsgálatokat valamennyi tagállamban azonos szinten és gyakorisággal 
végezzék. Ezért tanúsítási ciklusonként, valamint gyártónként és generikus 
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eszközcsoportonként legalább egy előre be nem jelentett vizsgálatot kell végezni. Tekintettel 
ezen eszköz rendkívüli jelentőségére, az előre be nem jelentett vizsgálatok alkalmazási köréről 
és eljárásairól magában a rendeletben és nem alárendelt szabályokban, például végrehajtási 
aktusokban kell rendelkezni.

Módosítás 548
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kijelölt szervezetek által a VIII. 
melléklet 4.4. szakasza szerint végzendő, 
be nem jelentett gyári vizsgálatok és 
mintaellenőrzések minimális gyakorisága, 
figyelembe véve az eszköz kockázati 
osztályt és típusát;

törölve

Or. de

Indokolás

A VIII. melléklet 4.4. szakasza szerint végzendő, előre be nem jelentett vizsgálatok számát 
egyértelműen meg kell határozni annak érdekében, hogy biztosítva legyenek a szükséges 
ellenőrzések, és valamennyi tagállamban azonos szintű és gyakoriságú, előre be nem jelentett 
vizsgálat legyen biztosítva. Ezért a fenti rész törlése összhangban van a VIII. mellékletnek az 
előirányzott számokat pontosító 4.4. szakasza tekintetében javasolt módosítással.

Módosítás 549
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kijelölt szervezetek által a VIII. 
melléklet 4.4. szakasza szerint végzendő, 
be nem jelentett gyári vizsgálatok és 
mintaellenőrzések minimális gyakorisága, 
figyelembe véve az eszköz kockázati 
osztályt és típusát;

törölve

Or. en
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Módosítás 550
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 89. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

törölve

Or. cs

Módosítás 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 89. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

törölve

Or. de
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Módosítás 552
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 89. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 88. cikknek 
megfelelően végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el a megfelelőségértékelési 
eljárások módosításáról vagy 
kiegészítéséről.

Or. fr

Módosítás 553
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Ügynökség, a nemzeti illetékes 
hatóság vagy adott esetben a kijelölt 
szervezetek a gyártótól kapott és általuk 
értékelt eszközök egy prototípusát 
legalább az értékelés végétől számított öt 
évig megőrzik.

Or. en

Indokolás

A PIP botrányához hasonló gyártási csalások visszaszorítása és a piacfelügyelet átfogóbb 
előmozdítása érdekében fontos, hogy a forgalomban lévő termékeket össze lehessen 
hasonlítani az értékeléshez használt prototípussal.
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Módosítás 554
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a megfelelőségértékelési 
eljárás kijelölt szervezet bevonását kívánja 
meg, a gyártó egy választása szerinti 
kijelölt szervezethez fordulhat kérelmével, 
feltéve, hogy a szervezet ki van jelölve 
megfelelőségértékelési tevékenységek és 
megfelelőségértékelési eljárások végzésére 
az érintett eszközök tekintetében. Kérelmet 
nem lehet egyszerre több kijelölt 
szervezethez benyújtani ugyanazon 
megfelelőségértékelési tevékenységre. A 
gyártónak az általa kiválasztott kijelölt 
szervezet nevéről tájékoztatnia kell azon 
tagállam illetékes nemzeti hatóságát, 
amelyben a székhelye található.

Or. fr

Módosítás 555
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az adott kijelölt szervezet értesíti a 
többi kijelölt szervezetet, amennyiben 
bármely gyártó visszavonja kérelmét azt 
megelőzően, hogy a kijelölt szervezet 
döntést hozna a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatban.

(2) Az adott kijelölt szervezet értesíti a 
többi kijelölt szervezetet, amennyiben 
bármely gyártó visszavonja kérelmét azt 
megelőzően, hogy a kijelölt szervezet 
döntést hozna a megfelelőségértékeléssel 
kapcsolatban. Másrészt erről 
haladéktalanul tájékoztatja az összes 
illetékes nemzeti hatóságot is.

Or. fr
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Módosítás 556
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az értékelést végző kijelölt 
szervezetnek a megfelelőségértékelési 
folyamat összes szakaszában legalább egy 
előre be nem jelentett ellenőrzést kell 
végrehajtania a gyártó gyártási helyszínén 
azt megelőzően, hogy a megfelelőségi 
határozatot kiadná. Ehhez a be nem 
jelentett ellenőrzéshez arra van szükség, 
hogy a gyártó soha ne értesüljön az 
ellenőrzés napjáról és lehetséges 
időpontjáról. Az ellenőrzés eredményeiről 
tájékoztatnia kell az érintett tagállam 
illetékes hatóságát.

Or. fr

Módosítás 557
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 558
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. cs

Módosítás 559
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. de

Indokolás

A javasolt eljárás késlelteti a piacra kerülést, és jogbizonytalanságot teremt az orvostechnikai 
eszközök gyártói számára anélkül, hogy javítaná a betegek biztonságát.

Módosítás 560
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. de

Módosítás 561
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve
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Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök biztonságosságának fokozásához főként a kijelölt szervezetek 
megerősítésére van szükség. Az ellenőrző eljárás annak veszélyét hordozza magában, hogy új, 
kiemelkedően innovatív orvostechnikai eszközök csak jelentős késedelemmel juthatnak el a 
betegekhez.

Módosítás 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Módosítás 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt folyamat késéseket, kettős erőfeszítéseket és többletköltséget 
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eredményez, miközben nem bizonyított, hogy további biztosítékokkal szolgál a betegek 
számára. Ehelyett a kijelölt szervezetek és az általuk végzett értékelések minőségének javítását 
kell előtérbe helyezni.

Módosítás 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] Törölve

Or. en

Indokolás

Egy ilyen ellenőrző mechanizmus az értékelés elhúzódásához és költségnövekedéshez vezet, 
mindezt pedig nem ellensúlyozzák előnyök. Ez az eljárás nem javítja a betegek biztonságát, 
egyúttal pedig kedvezőtlen a kkv-k számára, amelyek így nem tudnak majd új innovatív 
termékeket fejleszteni.

Módosítás 565
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizonyos megfelelőségértékelési eljárások 
ellenőrző mechanizmusai

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport által készített 
tudományos értékelés

Or. en

Indokolás

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
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follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Módosítás 566
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizonyos megfelelőségértékelési eljárások 
ellenőrző mechanizmusai

Az Európai Bizottság és az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport tájékoztatása az orvostechnikai 
eszközök bizonyos megfelelőségértékelési
eljárásairól.

Or. fr

Módosítás 567
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt szervezet 
megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az 
értesítést és a kísérő dokumentumokat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
beültethető eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt szervezet 
megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az 
értesítést és a kísérő dokumentumokat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
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koordinációs csoportnak. koordinációs csoportnak.

Or. fr

Módosítás 568
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt 
szervezet megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az
értesítést és a kísérő dokumentumokat az
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak.

(1) A III. osztályba sorolt beültethető 
eszközök esetében a kijelölt szervezet a 
megfelelőségi tanúsítvány kiállítását 
megelőzően kéri az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs
csoport klinikai értékelésre és forgalomba 
hozatal utáni klinikai termékkövetésre 
vonatkozó tudományos értékelését.

Or. en

Módosítás 569
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A III. osztályba sorolt eszközöket 
kizárólag olyan érintett kijelölt szervezet 
értékelheti, amelyet az adott III. osztályba 
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sorolt eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében kijelöltek.

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt szervezet 
megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az
értesítést és a kísérő dokumentumokat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak.

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos valamennyi
megfelelőségértékelés iránti kérelemről, a 
később visszavont kérelmeket is ideértve. 

Az értesítéshez mellékelni kell az I. 
melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét, a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét, valamint a 80. cikk g) pontjával 
összhangban az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport által összeállított listáról az 
értékeléshez kiválasztott, a gyártó klinikai 
értékelő jelentésének vizsgálatát végző 
klinikai szakértő nevét.
Értesítésében a kijelölt szervezet megadja a 
megfelelőségértékelés befejezésének 
tervezett időpontját.
A Bizottság haladéktalanul továbbítja a 
kérelemről szóló értesítést és a kísérő 
dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

(1a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport kérheti a 
kijelölt szervezetet, hogy nyújtsa be a 
gyártóra vonatkozó teljes klinikai értékelő 
jelentést és forgalomba hozatal utáni 
klinikai nyomon követési tervet, valamint 
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a klinikai szakértő jelentését. Egy adott 
dosszié benyújtásra történő kiválasztáskor 
az egyenlő bánásmód elvét megfelelő 
mértékben figyelembe kell venni.
(1b) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
észrevételeket nyújthat be a gyártó 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követési tervére vonatkozóan.
Ha az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
megfogalmaz ilyen észrevételeket, a gyártó 
a koordinációs csoport észrevételeire 
30 napon belül válaszol.
(1c) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott észrevételekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és üzleti titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.
(1d) E cikk alkalmazása céljából a 
Bizottság létrehozza a műszaki 
infrastruktúrát a kijelölt szervezetek és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport közötti elektronikus 
adatcseréhez.

Or. en

Módosítás 570
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 

(1) A III. osztályba sorolt orvostechnikai 
eszközök megfelelőségértékelését a 
tagállam felügyelete alatt a gyártónak kell
elvégeznie. A gyártónak bizonyítani kell a 
piacra került új eszköz gyógyászati és
társadalmi-gazdasági jelentőségét. Ezen 
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kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt szervezet 
megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az 
értesítést és a kísérő dokumentumokat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak.

felül bizonyítania kell annak 
megbízhatóságát és ártalmatlanságát. A
bizonyítást tudományos alapon és 
független módon kell elvégezni.

Or. fr

Módosítás 571
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 44. cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül ez a követelmény nem 
alkalmazandó azokra az eszközökre, 
amelyekre vonatkozóan a klinikai 
értékelés és a forgalomba hozatal utáni 
klinikai termékkövetés tekintetében a 6. és 
7. cikkben említett előírásokat tettek 
közzé, valamint azokra az eszközökre, 
amelyek esetében a tanúsítás 
alkalmazásának célja kizárólag a meglévő 
tanúsítványok kiegészítése vagy 
megújítása.

Or. en

Módosítás 572
Philippe Juvin

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

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az (1) 
bekezdésben említett információk 
beérkezésétől számított 28 napon belül, a 
tanúsítvány kiállítását megelőzően 
megkérheti a bejelentett szervezettől az 
előzetes megfelelőségértékelés 
összefoglalóját. Az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a csoport bármely tagjának vagy a 
Bizottságnak a javaslatára dönt arról, 
hogy erre irányuló kérelmet nyújt be a 78. 
cikk (4) bekezdésében ismertetett eljárás 
szerint. Kérelmében az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport feltünteti azokat a tudományosan 
megalapozott egészségügyi okokat, 
amelyek alapján az adott dosszié kapcsán 
kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt. 
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.

törölve

A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezésétől 
számított 5 napon belül tájékoztatja arról 
a gyártót.

Or. fr

Módosítás 573
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az (1) 
bekezdésben említett információk 

törölve
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beérkezésétől számított 28 napon belül, a 
tanúsítvány kiállítását megelőzően 
megkérheti a bejelentett szervezettől az 
előzetes megfelelőségértékelés 
összefoglalóját. Az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a csoport bármely tagjának vagy a 
Bizottságnak a javaslatára dönt arról, 
hogy erre irányuló kérelmet nyújt be a 78. 
cikk (4) bekezdésében ismertetett eljárás 
szerint. Kérelmében az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport feltünteti azokat a tudományosan 
megalapozott egészségügyi okokat, 
amelyek alapján az adott dosszié kapcsán 
kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt.
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.
A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezésétől 
számított 5 napon belül tájékoztatja arról 
a gyártót.

Or. fr

Módosítás 574
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az (1) bekezdésben 
említett információk beérkezésétől 
számított 28 napon belül, a tanúsítvány 
kiállítását megelőzően megkérheti a 
bejelentett szervezettől az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalóját. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az (1) bekezdésben 
említett információk beérkezésétől 
számított 20 napon belül, a tanúsítvány 
kiállítását megelőzően megkérheti a 
bejelentett szervezettől az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalóját. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
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koordinációs csoport a csoport bármely 
tagjának vagy a Bizottságnak a javaslatára 
dönt arról, hogy erre irányuló kérelmet 
nyújt be a 78. cikk (4) bekezdésében 
ismertetett eljárás szerint. Kérelmében az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport feltünteti azokat a 
tudományosan megalapozott egészségügyi 
okokat, amelyek alapján az adott dosszié 
kapcsán kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt. 
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.

koordinációs csoport a csoport bármely 
tagjának vagy a Bizottságnak a javaslatára 
dönt arról, hogy erre irányuló kérelmet 
nyújt be a 78. cikk (4) bekezdésében 
ismertetett eljárás szerint. Kérelmében az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport feltünteti azokat a 
tudományosan megalapozott egészségügyi 
okokat, amelyek alapján az adott dosszié 
kapcsán kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt. 
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.

Or. fr

Módosítás 575
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az (1) bekezdésben
említett információk beérkezésétől 
számított 28 napon belül, a tanúsítvány 
kiállítását megelőzően megkérheti a 
bejelentett szervezettől az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalóját. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a csoport bármely 
tagjának vagy a Bizottságnak a 
javaslatára dönt arról, hogy erre irányuló 
kérelmet nyújt be a 78. cikk (4) 
bekezdésében ismertetett eljárás szerint. 
Kérelmében az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport feltünteti 
azokat a tudományosan megalapozott 
egészségügyi okokat, amelyek alapján az 
adott dosszié kapcsán kérelmet nyújt be az 
előzetes megfelelőségértékelés 
összefoglalója iránt. Egy adott dosszié 

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport tudományos 
értékelésének eredményét legkésőbb 
45 nappal a XIII. melléklet A. részében 
említett klinikai értékelési jelentésnek és 
ezen belül a XIV. mellékletben említett 
klinikai vizsgálatok eredményeinek; a 
XIII. melléklet B. részében említett 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetésnek; az I. melléklet 
19.3. szakaszában említett használati 
útmutató tervezetének, valamint a 
26. cikkben említett, a biztonságosságra és 
klinikai teljesítőképességre vonatkozó 
összefoglaló tervezetének és a 
XIII. melléklethez kapcsolódó műszaki 
dokumentációnak a benyújtását követően 
közzéteszi. Ezen időszakon belül, és 
legkésőbb 45 nappal e dokumentumok 
benyújtását követően az orvostechnikai 
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benyújtásra történő kiválasztáskor az 
egyenlő bánásmód elvét megfelelő 
mértékben figyelembe kell venni.

eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a tudományos értékeléshez 
szükséges kiegészítő információk 
benyújtását kérheti. A kiegészítő 
információ beérkezéséig a 45 napos 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó 
jövőbeli kérelmei nem vonják maguk után
a csoport tudományos értékelésére előírt 
időszak felfüggesztését.

Or. en

Módosítás 576
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az (1) bekezdésben 
említett információk beérkezésétől 
számított 28 napon belül, a tanúsítvány 
kiállítását megelőzően megkérheti a 
bejelentett szervezettől az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalóját. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a csoport bármely 
tagjának vagy a Bizottságnak a javaslatára 
dönt arról, hogy erre irányuló kérelmet 
nyújt be a 78. cikk (4) bekezdésében 
ismertetett eljárás szerint. Kérelmében az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport feltünteti azokat a 
tudományosan megalapozott egészségügyi 
okokat, amelyek alapján az adott dosszié 
kapcsán kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt.
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az (1) bekezdésben 
említett információk beérkezésétől 
számított 28 napon belül, a tanúsítvány 
kiállítását megelőzően megkérheti a 
bejelentett szervezettől az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalóját. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a csoport bármely 
tagjának vagy a Bizottságnak a javaslatára 
dönt arról, hogy erre irányuló kérelmet 
nyújt be a 78. cikk (4) bekezdésében 
ismertetett eljárás szerint. Kérelmében az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport feltünteti azokat a 
tudományosan megalapozott egészségügyi 
okokat, amelyek alapján az adott dosszié 
kapcsán kérelmet nyújt be az alábbiakban 
felsorolt valamely előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt: 
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venni.

a) A kedvező előny/kockázat arány 
mértékét igazoló bizonyítékok nyomon 
követése az érintett termékkategória 
esetében
b) Egységes műszaki előírások 
kidolgozását lehetővé tevő adatok gyűjtése 
vagy harmonizált szabványra vonatkozó 
európai bizottsági meghatalmazásra 
irányuló felhívás az érintett 
termékkategória esetében
c) A kijelölt szervezet és más kijelölt 
szervezetek elvárt alkalmasságának és 
képzési szükségleteinek értékelése az 
érintett termékkategória esetében
d) A kijelölt szervezet tervezett nyomon 
követését szolgáló tevékenységekhez 
szükséges ráfordítás
e) A tervezett piacfelügyeleti 
tevékenységekhez szükséges ráfordítás
f) A klinikai szakértők listájának 
folyamatos átvilágítása
g) Tervezett nyilvános tájékoztató 
kampányok 
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.

Or. en

Módosítás 577
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezésétől 

törölve
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számított 5 napon belül tájékoztatja arról 
a gyártót.

Or. en

Módosítás 578
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezésétől számított 
5 napon belül tájékoztatja arról a gyártót.

A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezését követően 
haladéktalanul tájékoztatja arról a gyártót.

Or. en

Módosítás 579
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
60 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően észrevételeket tehet 
az összefoglalóval kapcsolatban. Ezen 
időszakon belül, és legkésőbb 30 nappal a 
benyújtást követően az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kiegészítő információk 
benyújtását kérheti, amennyiben azokra a 
kijelölt szervezet előzetes 
megfelelőségértékelésének elemzéséhez 
tudományosan megalapozott okokból 
szüksége van. Ez minták bekérését, vagy 
egy, a gyártó telephelyén történő 

törölve
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látogatást is magában foglalhat. A kért 
kiegészítő információ beérkezéséig az ezen 
albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó 
jövőbeli kérelmei nem vonják maguk után 
az észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.

Or. fr

Módosítás 580
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
60 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően észrevételeket tehet 
az összefoglalóval kapcsolatban. Ezen 
időszakon belül, és legkésőbb 30 nappal a 
benyújtást követően az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kiegészítő információk 
benyújtását kérheti, amennyiben azokra a 
kijelölt szervezet előzetes 
megfelelőségértékelésének elemzéséhez 
tudományosan megalapozott okokból 
szüksége van. Ez minták bekérését, vagy 
egy, a gyártó telephelyén történő 
látogatást is magában foglalhat. A kért 
kiegészítő információ beérkezéséig az ezen 
albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó 

törölve
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jövőbeli kérelmei nem vonják maguk után 
az észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.

Or. fr

Módosítás 581
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
60 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően észrevételeket tehet 
az összefoglalóval kapcsolatban. Ezen 
időszakon belül, és legkésőbb 30 nappal a 
benyújtást követően az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kiegészítő információk benyújtását 
kérheti, amennyiben azokra a kijelölt 
szervezet előzetes 
megfelelőségértékelésének elemzéséhez 
tudományosan megalapozott okokból 
szüksége van. Ez minták bekérését, vagy 
egy, a gyártó telephelyén történő látogatást 
is magában foglalhat. A kért kiegészítő 
információ beérkezéséig az ezen 
albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó jövőbeli 
kérelmei nem vonják maguk után az 
észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
40 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően kedvező vagy 
kedvezőtlen véleményt tehet az 
összefoglalóval kapcsolatban. Ha e 40 
napos határidőn belül nem adnak ki 
véleményt, akkor azt hallgatólagosan 
kedvezőnek kell tekinteni. Ezen időszakon 
belül, és legkésőbb 20 nappal a benyújtást 
követően az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport kiegészítő 
információk benyújtását kérheti, 
amennyiben azokra a kijelölt szervezet 
előzetes megfelelőségértékelésének 
elemzéséhez tudományosan megalapozott 
okokból szüksége van. Ez minták 
bekérését, vagy egy, a gyártó telephelyén 
történő látogatást is magában foglalhat. A 
kért kiegészítő információ beérkezéséig az 
ezen albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó jövőbeli 
kérelmei nem vonják maguk után az 
észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.

Or. fr
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Módosítás 582
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
60 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően észrevételeket tehet 
az összefoglalóval kapcsolatban. Ezen 
időszakon belül, és legkésőbb 30 nappal a
benyújtást követően az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kiegészítő információk 
benyújtását kérheti, amennyiben azokra a 
kijelölt szervezet előzetes 
megfelelőségértékelésének elemzéséhez 
tudományosan megalapozott okokból 
szüksége van. Ez minták bekérését, vagy a
gyártó telephelyén történő látogatást is 
magában foglalhat. A kért kiegészítő 
információ beérkezéséig az ezen 
albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó 
jövőbeli kérelmei nem vonják maguk után 
az észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.

(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport
tudományos értékelése a
dokumentációnak a tudományos 
tanácsadó testület általi, 80a. cikkben 
említett értékelésén alapul. Ha egy érintett 
eszköz esetében a gyártó a 82a. cikkben 
említett eljárást követően tudományos 
tanácsadást kért, ezen eljárás eredményét 
az értesítéssel együtt vagy az eljárás 
lezárásakor benyújtják. Az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport és a Bizottság e cikk végrehajtása 
során megfelelően figyelembe veszi a 
kapott tudományos tanácsot.

Or. en

Módosítás 583
Philippe Juvin

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

(4) A kijelölt szervezet kellő alapossággal 
megfontol minden, a (3) bekezdés szerint 
hozzá eljuttatott észrevételt. Továbbítja a 
Bizottság részére annak magyarázatát, 
hogy a beérkezett észrevételeket milyen 
módon vette figyelembe, ideértve annak 
megfelelő indoklását is, hogy azokat 
milyen okból nem vette figyelembe, 
valamint megküldi a kérdéses 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
végső döntését. A Bizottság 
haladéktalanul továbbítja ezen 
információkat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

törölve

Or. fr

Módosítás 584
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kellő alapossággal 
megfontol minden, a (3) bekezdés szerint 
hozzá eljuttatott észrevételt. Továbbítja a 
Bizottság részére annak magyarázatát, 
hogy a beérkezett észrevételeket milyen 
módon vette figyelembe, ideértve annak 
megfelelő indoklását is, hogy azokat 
milyen okból nem vette figyelembe, 
valamint megküldi a kérdéses 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
végső döntését. A Bizottság haladéktalanul 
továbbítja ezen információkat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak.

(4) A kijelölt szervezetnek a 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
végleges határozatához szükség van a (3) 
bekezdés értelmében készített jelentésre. A 
kijelölt szervezet észrevételeket tehet a
véleményről a Bizottságnak, amely
haladéktalanul továbbítja ezen 
információkat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

Ha a (3) bekezdés értelmében hozott 
vélemény kedvezőtlen és miután a gyártót 
arról haladéktalanul értesítették, a kijelölt 
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szervezetnek a vélemény kézhezvételét 
követően 15 napos határidő áll a 
rendelkezésére ahhoz, hogy 
felülvizsgálatot kérjen.
Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a felülvizsgálati 
kérelem kézhezvételét követő 30 napon 
belül végleges véleményt küld a kijelölt 
szervezetnek. A végleges véleményhez 
jelentést kell csatolni, amelyben kifejtik a 
vélemény következtetéseit alátámasztó 
okokat.
Ha a (3) bekezdés értelmében hozott 
vélemény kedvező, a kijelölt szervezet 
elvégezheti a tanúsítást. Ha azonban a 
kedvező vélemény különleges intézkedések 
alkalmazásától függ (pl. a forgalomba 
hozatal utáni klinikai nyomon követési
terv alkalmazása, adott határidőn belüli 
tanúsítás), a kijelölt szervezet csak azzal a 
feltétellel adhatja ki a megfelelőségi 
tanúsítványt, hogy ezeket az 
intézkedéseket végrehajtják.

Or. fr

Módosítás 585
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kellő alapossággal 
megfontol minden, a (3) bekezdés szerint 
hozzá eljuttatott észrevételt. Továbbítja a 
Bizottság részére annak magyarázatát, 
hogy a beérkezett észrevételeket milyen 
módon vette figyelembe, ideértve annak 
megfelelő indoklását is, hogy azokat 
milyen okból nem vette figyelembe, 
valamint megküldi a kérdéses 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
végső döntését. A Bizottság

(4) A tudományos értékelés kedvező 
eredménye esetén a kijelölt szervezet
megkezdheti a tanúsítást. Ha azonban a 
kedvező tudományos értékelés különleges 
intézkedések alkalmazásától függ (pl. a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követési terv alkalmazása, adott határidőn 
belüli tanúsítás), a kijelölt szervezet csak 
azzal a feltétellel adhatja ki a 
megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezeket az 
intézkedéseket végrehajtják.
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haladéktalanul továbbítja ezen 
információkat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.

Or. en

Módosítás 586
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tudományos értékelés kedvezőtlen 
eredménye esetén a kijelölt szervezet nem 
állíthatja ki a megfelelőségi tanúsítványt. 
Mindazonáltal az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport tudományos értékelésében foglalt 
magyarázatra válaszul új információkat 
nyújthat be.
A Bizottság a gyártó kérésére 
meghallgatást szervez, ahol egyeztetés 
folyhat a kedvezőtlen tudományos 
értékelés tudományos 
megalapozottságáról és minden olyan 
intézkedésről, amelyet a gyártó 
meghozhat, továbbá az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport aggályainak eloszlatása céljából 
benyújtható adatokról.

Or. en

Módosítás 587
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés



AM\936127HU.doc 85/97 PE510.766v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön kategóriákat vagy 
eszközcsoportokat határozhat meg a III. 
osztályba sorolt eszközöktől eltérő 
eszközökre, amelyekre az (1)–(4) 
bekezdések előre meghatározott ideig 
vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön eszközöket, 
kategóriákat vagy eszközcsoportokat 
határozhat meg az (1) bekezdésben említett
eszközöktől eltérő eszközökre, amelyekre 
az (1)–(4) bekezdések előre meghatározott 
ideig vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 588
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön kategóriákat vagy 
eszközcsoportokat határozhat meg a III. 
osztályba sorolt eszközöktől eltérő 
eszközökre, amelyekre az (1)–(4) 
bekezdések előre meghatározott ideig 
vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.). 

Or. en

Módosítás 589
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön kategóriákat vagy 
eszközcsoportokat határozhat meg a III. 
osztályba sorolt eszközöktől eltérő 
eszközökre, amelyekre az (1)–(4) 
bekezdések előre meghatározott ideig 
vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön kategóriákat vagy 
eszközcsoportokat határozhat meg a III. 
osztályba sorolt eszközöktől eltérő 
eszközökre, amelyekre az (1) bekezdés
előre meghatározott ideig vonatkozik. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 590
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eszköz, vagy azon technológia 
újdonsága, amelyen alapul, és annak
jelentős klinikai vagy népegészségügyi 
hatása;

a) olyan technológiai újdonság vagy új 
terápiás alkalmazás, amely jelentős 
klinikai vagy népegészségügyi hatással 
bírhat;

Or. en

Módosítás 591
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető (6) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
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összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott észrevételekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és üzleti titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.

összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően kibocsátott véleményekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és üzleti titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.

Or. fr

Módosítás 592
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott észrevételekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és üzleti titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.

(6) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott észrevételekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és ipari titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.

Or. fr

Módosítás 593
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) E cikk alkalmazása céljából a Bizottság 
létrehozza a műszaki infrastruktúrát a 
kijelölt szervezetek és az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport közötti elektronikus adatcseréhez.

(7) E cikk alkalmazása céljából a Bizottság 
létrehozza a műszaki infrastruktúrát a 
közte, a kijelölt szervezetek és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport közötti elektronikus 
adatcseréhez.

Or. fr
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Módosítás 594
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadhatja az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának a 
(2) és (3) bekezdésnek megfelelően történő 
benyújtására és elemzésére vonatkozó 
módozatokat és eljárási szempontokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

törölve

Or. fr

Módosítás 595
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadhatja az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának a 
(2) és (3) bekezdésnek megfelelően történő 
benyújtására és elemzésére vonatkozó 
módozatokat és eljárási szempontokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadhatja az e cikk alkalmazására
vonatkozó módozatokat és eljárási 
szempontokat. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 596
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A kijelölt szervezeteknek, valamint a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 

illetékes hatóságok szakértői 
értékelésének az ellenőrzése

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport biztosítja 
a következőket:
a) a kijelölt szervezetek előzetes 
értékelésének, minősítésének, 
kijelölésének és felügyeletének 
összehangolása;
b) a III. osztály tekintetében kijelölt 
szervezetek és értékeléseik folyamatos 
minőségének és alkalmasságának nyomon 
követése; és
c) a kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
illetékes hatóságok kijelölési és felügyeleti 
tevékenységei a 28. cikk (8) bekezdésében 
említett szakértői értékelés révén.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
cél elérése érdekében az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport:
a) a megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek értékelése terén 
képesítéssel rendelkező, elegendő 
kompetens személyzettel rendelkezik. A 
32. cikk (3) bekezdésével összhangban a 
megfelelőségértékelő szervezetek, illetve a 
35. cikk (4) bekezdésével összhangban a 
kijelölt szervezetek értékelését végző közös 
értékelési csoportokban legalább két ilyen 
szakértő és a Bizottság képviselője vesz 
részt.
b) felülvizsgálja a közös értékelési csoport 
által a 32. cikk (6) bekezdésével 
összhangban az értékelési jelentésről és a 
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kijelölési tervezetről készített véleményt, 
majd kedvező vagy kedvezőtlen ajánlást 
fogalmaz meg. Ezt az ajánlást benyújtja a 
Bizottságnak és az adott kijelölt 
szervezetért felelős nemzeti hatóságnak.
c) a megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek értékelése tekintetében 
szakértőire vonatkozóan részletes 
képesítési követelményeket határoz meg.
d) a kijelölt szervezetekre és a kijelölt 
szervezetek által végzett értékelésekre és 
feladatokra vonatkozóan részletes 
harmonizált szabályokat határoz meg, 
amelyeket a megfelelőségértékelő 
szervezetek előzetes értékelésének, 
valamint azok kijelölt szervezetként való 
kijelölése nyomon követésének részeként 
kötelezően alkalmazni és ellenőrizni kell. 
Ezek a szabályok a következőket foglalják 
magukban:
i. A kijelölt szervezetként történő értékelés 
és kijelölés előfeltételei, ideértve a 
szervezeti felépítésre, a minőségirányítási 
rendszerre és folyamatokra vonatkozó 
követelményeket;
ii. a szükséges erőforrásokra, többek 
között a képesítésre és képzésre vonatkozó 
követelmények;
iii. a III. osztály tekintetében kijelölt 
szervezetek ellenőreire és műszaki 
értékelést végző szakértőire vonatkozó 
különleges követelmények;
iv. a vizsgálati laboratóriumokra, ezen 
belül az alvállalkozókra vonatkozó 
különleges követelmények;
v. különleges alkalmassági követelmények 
a sterilizálási eljárások területén; 
biokompatibilitás; gyógyhatású 
anyagokat, emberi és állati eredetű 
szöveteket és sejteket tartalmazó eszközök; 
és klinikai értékelés;
vi. a függetlenségre, pártatlanságra és 
titoktartásra vonatkozó követelmények;



AM\936127HU.doc 91/97 PE510.766v01-00

HU

vii. a gyártók és más gazdasági szereplők 
kijelölt szervezetek által végzett előzetes 
értékelésére és felügyeleti értékelésére 
vonatkozó részletes szabályok, ideértve a 
III. osztályba sorolt és az új eszközök 
értékelésére vonatkozó különleges és 
megfelelő rendelkezéseket;
viii. a gyártók kijelölt szervezet által 
végzett felügyeleti értékelésének 
gyakorisága, amelyet rendszeresen – a 
III. osztályba sorolt orvostechnikai 
eszközök gyártói esetében pedig legalább 
évente – el kell végezni;
ix. a felügyeleti értékelés alkalmazási 
köre, ideértve a minőségirányítási 
rendszerek értékelését – többek között a 
vigilanciát, a típusvizsgálatok és a 
tervdokumentáció-vizsgálati 
tanúsítványok érvényességének, a klinikai 
értékeléseknek és a forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti tervnek az ellenőrzését –
magukban foglaló helyszíni értékelések 
végzésére vonatkozó követelményt;
x. a felügyeleti értékelésekre vonatkozó 
szabályok és kritériumok; alapos gyanú 
esetén az ilyen értékelésekre előzetes 
bejelentés nélkül is sor kerülhet;
xi. a kijelölés korlátozására vagy 
visszavonására vonatkozó szabályok;
xii. a valamely előzetes értékelésből 
származó kedvezőtlen ajánlással, illetve 
egy kijelölés korlátozásával vagy 
visszavonásával kapcsolatos vita esetén 
alkalmazandó választottbírósági eljárásra 
vonatkozó szabályok.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
cél elérése érdekében a kijelölt szervezet 
kijelölését követő három évvel, majd 
ezután háromévente az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport és a 32. cikk (3) és 
(4) bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
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továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben 
leírt értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek. A III. osztályba sorolt 
eszközök tekintetében kijelölt szervezetek 
esetében az értékelést évente elvégzik, és 
annak során többek között meg kell 
vizsgálni a kijelölt szervezet által végzett 
tervdokumentáció-vizsgálat mintáit, 
felmérve ezáltal, hogy a szervezet továbbra 
is alkalmas-e a III. osztályba sorolt 
orvostechnikai eszközök értékelésére, 
valamint az ilyen értékelések megfelelő 
minőségét.
(4) Az (1) bekezdés c) pontjában említett 
cél elérése érdekében az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport részletes szabályokat állapít meg a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságoknak a 28. cikk (8) bekezdése 
szerinti szakértői értékelésére 
vonatkozóan. Ezek a szabályok 
valamennyi szakértői értékelésre 
kötelezően alkalmazandók, amelyeket a 
28. cikk (8) bekezdésében előírt módon 
kétévente, a szakértői értékelés éves terve 
alapján kell elvégezni a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti illetékes 
hatóságok körében.
(5) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai –
köztük legalább a Bizottság egy 
képviselője – részt vesznek a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságoknak a 28. cikk (8) bekezdése 
szerinti szakértői értékelésében.
(6) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport a 28. cikk 
(8) bekezdése szerinti szakértői 
értékelésekben való részvétel tekintetében 
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részletes követelményeket határoz meg 
szakértő ellenőreinek képesítésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 597
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A forgalomba hozatalt megelőző értesítés

(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
a meglévő tanúsítványok kiegészítésére 
vagy megújítására irányuló kérelmek 
kivételével. Az értesítéshez mellékelni kell 
az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 
26. cikkben említett, a biztonságosságra és 
a klinikai teljesítőképességre vonatkozó 
összefoglaló tervezetét. Értesítéseiben a 
kijelölt szervezet megadja a 
megfelelőségértékelés befejezésének 
tervezett időpontját. A Bizottság 
haladéktalanul továbbítja az értesítést és a 
kísérő dokumentumokat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak.
(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon eszközök körének 
kibővítésére vonatkozóan, amelyekről a 
forgalomba hozatalt megelőzően az 
(1) bekezdés szerint értesítést kell küldeni.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat 44. cikke (1) bekezdésében és (5) bekezdése első albekezdésében 
előirányzott, forgalomba hozatal előtti értesítést új cikk keretében fenn kell tartani, hogy a 
Bizottság hozzájuthasson a piaci ismeretekhez és el tudja látni a piacfelügyeletet.

Módosítás 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A kijelölt szervezetekre és felelős nemzeti 
hatóságokra vonatkozó ellenőrzési eljárás
(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport biztosítja 
a képesítések első értékelésének, a kijelölt 
szervezetek kijelölésének és felügyeletének 
szabványosítását, valamint a felelős 
nemzeti hatóságok által végzett kijelölés és 
felügyeleti tevékenységek 
összehangolását.
(2) Az (1) bekezdésben említett célok, 
nevezetesen a felelős nemzeti hatóságok 
szabványosításának megvalósítása 
érdekében az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
egyértelmű szabályokat vezet be a felelős 
nemzeti hatóságok 28. cikk (8) 
bekezdésének értelmében elvégzendő 
szakértői értékelésére vonatkozóan. Ezek 
a szabályok valamennyi szakértői 
értékelésre nézve kötelezőek; a szakértői 
értékeléseket a felelős nemzeti hatóságok 
minden második évben elvégzik a 28. cikk 
(8) bekezdésének megfelelő éves terv 
szerint.
(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai a 
28. cikk (8) bekezdésének megfelelően 
részt vesznek a felelős nemzeti hatóságok 
szakértői értékelésében.
(4) Az orvostechnikai eszközökkel 
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foglalkozó koordinációs csoport részletes 
követelményeket állít fel a 28. cikk (8) 
bekezdésének értelmében a szakértői 
értékelésben részt vevő ellenőrzési 
szakértőkre vonatkozóan.
(5) Az (1) bekezdésben említett célok, 
nevezetesen a kijelölt szervezetek 
szabványosításának megvalósítása 
érdekében az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportot a 
megfelelőségértékelő szervezetekkel és a 
kijelölt szervezetekkel foglalkozó 
szakértőknek kell alkotniuk. A közös 
értékelési csoportban a 32. cikk (3) 
bekezdése értelmében a 
megfelelőségértékelő szervezetekből és a 
35. cikk (4) bekezdése értelmében a 
kijelölt szervezetekből legalább kettő 
szakértőnek kell lennie.
(6) Az (1) bekezdésben említett célok, 
nevezetesen a kijelölt szervezetek 
szabványosításának megvalósítása 
érdekében az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport a 
megfelelőségértékelő szervezetekkel és a 
kijelölt szervezetekkel foglalkozó 
szakértőkre vonatkozóan részletes 
képesítési követelményeket dolgoz ki.
(7) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
felülvizsgálja a közös értékelési csoport 
értékelési jelentésre és kijelölési tervezetre 
vonatkozóan a 32. cikk (6) bekezdésének 
értelmében megfogalmazott véleményét, 
és pozitív vagy negatív ajánlást fogalmaz 
meg. Ezt az ajánlást eljuttatják a 
Bizottságnak és a felelős nemzeti 
hatóságoknak.
(8) Az (1) bekezdésben említett cél 
megvalósítása érdekében további 
intézkedésként az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kötelező érvényű, részletes 
szabályokat dolgoz ki a 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek értékelésére 
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vonatkozóan.
Ezek a szabályok a következőket 
tartalmazzák:
a) a kijelölt szervezetek értékelésének és 
kijelölésének előfeltételei, nevezetesen:
– a kijelölt szervezetek szervezeti 
struktúrájára, minőségirányítási és 
igazgatási rendszerére és folyamataira 
vonatkozó követelmények
– a szükséges erőforrásokra vonatkozó 
követelmények, ideértve a képesítéseket és 
szakképzettséget
– a kijelölt szervezetek ellenőreire és 
műszaki szakértőire vonatkozó különleges 
követelmények
– a laboratóriumokra és alvállalkozókra 
vonatkozó különleges követelmények
– a függetlenségre, objektivitásra és 
titoktartásra vonatkozó követelmények
b) az első értékelésekre és felügyeleti 
értékelésekre vonatkozó részletes
szabályok: 
– a felügyeleti értékelést rendszeresen, 
legalább évente egyszer elvégzik.
– a felügyeleti értékeléseket a helyszínen 
végzik el, és ezek magukban foglalják a 
minőségirányítási tanúsítványok, a 
típusfelügyeleti és tervdokumentáció 
(tervdosszié), a klinikai vizsgálatok és a 
bevezetés utáni piaci felügyelet 
értékelését; a III. osztályba sorolt 
eszközökre és az új eszközökre kiemelt 
figyelmet kell fordítani.
c) a megalapozott kétség esetén végzett 
felügyeleti értékelésére vonatkozó 
szabályok és kritériumok; az ilyen 
értékelésekre lehetőség szerint bejelentés 
nélkül kerül sor;
d) a döntések korlátozására és 
visszavonására vonatkozó szabályok;
e) a választott-bírósági eljárásra 
vonatkozó szabályok abban az esetben, ha 
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egy eredeti értékelésről adott negatív 
ajánlás esetén nem jön létre közös 
megegyezés, valamint egy döntés 
korlátozása vagy visszavonása esetén.

Or. de


