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Módosítás 599
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kijelölt szervezetek által a VIII., IX. 
és X. mellékletek szerint kiadott 
tanúsítványok nyelve az Uniónak a kijelölt 
szervezet számára elfogadható valamely
hivatalos nyelve. A tanúsítványok 
minimális tartalmának meghatározása a 
XII. mellékletben található.

Or. cs

Módosítás 600
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Mielőtt az értékelést végző kijelölt 
szervezet bármilyen tanúsítványt kiadna, 
figyelembe kell vennie a klinikai vizsgálati 
jelentésben foglalt eredményeket, 
amennyiben van ilyen. A kijelölt 
szervezetek által a VIII., IX. és X. 
mellékletek szerint kiadott tanúsítványok 
nyelve az Unió azon hivatalos nyelve, 
amelyet a kijelölt szervezet székhelye 
szerinti tagállam e célból kijelöl, vagy egy, 
a kijelölt szervezet által elfogadható uniós 
nyelv. A tanúsítványok minimális 
tartalmának meghatározása a 
XII. mellékletben található.
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Or. fr

Módosítás 601
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megfelelőségi tanúsítványok 
érvényességi ideje alatt az érintett kijelölt 
szervezetnek legalább évente egyszer, 
előre be nem jelentett ellenőrzést kell 
tartania annak az orvostechnikai 
eszköznek a gyártási helyén, amelyet 
értékelnie kell. Ehhez a be nem jelentett 
ellenőrzéshez arra van szükség, hogy a 
gyártó soha ne értesüljön az ellenőrzés 
napjáról és lehetséges időpontjáról.

Or. fr

Módosítás 602
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy kijelölt szervezet úgy 
találja, hogy e rendelet vonatkozó 
követelményeinek a gyártó már nem tesz 
eleget, az arányosság elvét figyelembe 
véve felfüggeszti vagy visszavonja a 
kiadott tanúsítványt, vagy korlátozásokat 
vezet be arra, kivéve, ha a gyártó megfelelő 
korrekciós intézkedéssel biztosítja az ilyen 
követelményeknek való megfelelést a 
kijelölt szervezet által meghatározott 
megfelelő határidőn belül. A kijelölt 
szervezet döntését megindokolja.

(3) Amennyiben egy kijelölt szervezet úgy 
találja, hogy e rendelet vonatkozó 
követelményeinek a gyártó már nem tesz 
eleget, az arányosság elvét figyelembe 
véve felfüggeszti vagy visszavonja a 
kiadott tanúsítványt, vagy korlátozásokat 
vezet be arra, kivéve, ha a gyártó megfelelő 
korrekciós intézkedéssel biztosítja az ilyen 
követelményeknek való megfelelést a 
kijelölt szervezet által meghatározott 
megfelelő határidőn belül. A kijelölt 
szervezet döntését megindokolja, és arról 
tájékoztatja azon tagállamok illetékes 
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hatóságait, amelyek területén az 
orvostechnikai eszközt gyártották és 
forgalomba hozták, valamint az Európai 
Bizottságot és az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot.

Or. fr

Módosítás 603
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint a tanúsítványok XII. 
mellékletben leírt minimális tartalmának 
módosítása vagy kiegészítése céljából 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(5) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
88. cikk szerint a tanúsítványok XII. 
mellékletben leírt minimális tartalmának 
módosítása vagy kiegészítése céljából 
végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el.

Or. fr

Módosítás 604
Philippe Juvin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Tájékoztatja az orvostechnikai eszköz 
gyártásában és forgalomba hozatalában 
érintett tagállamok illetékes hatóságait, 
valamint az Európai Bizottságot és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot.

Or. fr
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Módosítás 605
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 42. cikktől eltérve kellően indokolt 
kérelem alapján bármely illetékes hatóság 
engedélyezheti az érintett tagállam 
területén egy olyan meghatározott eszköz 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését, amelyre a 42. cikkben említett 
eljárásokat nem folytatták le, amennyiben 
annak használata a közegészség védelme és 
a betegbiztonság érdekében áll.

(1) A 42. cikktől eltérve kellően indokolt 
kérelem alapján bármely illetékes hatóság 
engedélyezheti az érintett tagállam 
területén egy olyan meghatározott eszköz 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését, amennyiben erre az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport engedélyt ad,
amelyre a 42. cikkben említett eljárásokat 
nem folytatták le, amennyiben annak 
használata a közegészség védelme és a 
betegbiztonság érdekében áll. Erre a 
kivételre csak akkor van lehetőség, ha a 
gyártó az előírt határidőn belül az 
illetékes hatóság rendelkezésére bocsátja 
a szükséges klinikai adatokat.

Or. de

Módosítás 606
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot bármely olyan eszköz 
forgalomba hozatalának vagy üzembe 
helyezésének az (1) bekezdésnek 
megfelelő engedélyezésére vonatkozó 
döntéséről, amennyiben az engedélyt nem 
egyetlen beteg által történő használatra 
adta ki.

(2) A tagállam tájékoztatja a Bizottságot, 
az érintett orvostechnikai eszköz 
értékelését végző kijelölt szervezetet, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot és a többi 
tagállamot bármely olyan eszköz 
forgalomba hozatalának vagy üzembe 
helyezésének az (1) bekezdésnek 
megfelelő engedélyezésére vonatkozó 



AM\936128HU.doc 7/186 PE510.767v01-00

HU

döntéséről, amennyiben az engedélyt nem 
egyetlen beteg által történő használatra 
adta ki.

Or. fr

Módosítás 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Egy tagállam kérelmére, és 
amennyiben az a közegészség védelme és 
a betegbiztonság érdekében áll több 
tagállamot tekintve is, a Bizottság 
végrehajtási jogi aktusok útján egy 
tagállam által az (1) bekezdésnek 
megfelelően kiadott engedély 
érvényességét meghatározott időszakra 
kiterjesztheti az Unió egész területére, és 
megállapíthatja azokat a feltételeket, 
amelyek szerint az eszköz forgalomba 
hozható vagy üzembe helyezhető. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Az emberek egészségével és biztonságával 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság a 88. cikk (4) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogad el.

Or. pl

Indokolás

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
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ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Módosítás 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak ellenőrzése, hogy standard 
felhasználási feltételek mellett az eszközök 
tervezése, gyártása és csomagolása azokat 
alkalmassá teszi az orvostechnikai 
eszközök tekintetében a 2. cikk (1) 
bekezdésének 1. albekezdésében szereplő 
célok valamelyikére és a gyártó által 
meghatározott tervezett teljesítőképesség 
elérésére;

a) annak ellenőrzése, hogy standard 
felhasználási feltételek mellett az eszközök 
tervezése, gyártása és csomagolása azokat 
alkalmassá teszi az orvostechnikai 
eszközök tekintetében a 2. cikk (1) 
bekezdésének 1. albekezdésében szereplő 
célok valamelyikére és a gyártó vagy a 
megbízó által meghatározott tervezett 
teljesítőképesség elérésére;

Or. de

Módosítás 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A klinikai vizsgálatokat úgy kell 
tervezni és végezni, hogy a klinikai 
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
vizsgálatból nyert klinikai adatok 
megbízhatóak és megalapozottak legyenek.

(3) A klinikai vizsgálatokat úgy kell 
tervezni és végezni, hogy a klinikai 
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
vizsgálatból nyert klinikai adatok 
megbízhatóak és megalapozottak legyenek. 
Nem végezhető klinikai vizsgálat, ha az 
azzal járó kockázatok nagyobbak, mint az 
orvostechnikai eszköz lehetséges előnye.
A tagállamoknak lehetőségük van 
bizonyos eszközcsoportok klinikai 
vizsgálatát vagy bizonyos tesztelési 
területeket megtiltani, vagy ezekre 
vonatkozóan bizonyos feltételeket szabni. 

Or. de

Módosítás 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A klinikai vizsgálat megbízójának a 
kérelmet a XIV. melléklet II. fejezetében 
említett dokumentációval kísérve 
ahhoz/azokhoz a tagállam(ok)hoz kell 
benyújtania, amely(ek)ben a vizsgálatot 
végezni fogják. Az érintett tagállam a 
kérelem beérkezésétől számított 14 napon 
belül értesíti a megbízót, hogy a klinikai 
vizsgálat e rendelet hatálya alá tartozik-e, 
és a kérelem teljes-e.
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Or. de

Módosítás 612
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egynél több tagállam érintett, 
és körükben nincs egyetértés arra 
vonatkozóan, hogy a klinikai vizsgálatot 
jóvá kell-e hagyni, az érintett tagállamok 
megkísérelnek egyezségre jutni. Egyezség 
hiányában az Európai Bizottság határoz 
az érintett tagállamok meghallgatását 
követően.

Or. en

Indokolás

A jelentéstevő tagállam határozata kötelező a többi tagállamra nézve. Előfordulhat, hogy a 
jelentéstevő tagállam támogatja a klinikai vizsgálatot, az érintett tagállamok többségének 
hatóságai és etikai bizottságai pedig nem. Akkor is léteznie kell megoldásnak a konfliktusok 
kezelésére, ha a hatóságok és az etikai bizottságok együttműködnek a megállapodás elérése 
céljából. A Bizottság az EP és a Tanács ellenőrzése alatt elszámoltatható, tehát helyénvalóbb 
felhatalmazással rendelkezik az ehhez hasonló határozat meghozatalára, mint a jelentéstevő 
tagállam.

Módosítás 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
klinikai vizsgálatot megszakítják, 
felfüggesztik, vagy átmenetileg 
felfüggesztik, ha olyan új tudományos 
felismerések állnak rendelkezésre, 
amelyek miatt az illetékes hatóság már 
nem engedélyezné a klinikai vizsgálatot, 
vagy az etikai bizottság már nem adná 
beleegyezését.

Or. de

Indokolás

Bizonyos új tudományos felismeréseknek és vívmányoknak köszönhetően előfordulhat, hogy 
egy bizonyos klinikai vizsgálatra már nincs szükség. Ilyen esetben az illetékes hatóságoknak 
lehetősége kell, hogy legyen az adott klinikai vizsgálat felfüggesztésére.

Módosítás 615
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a III. osztályba sorolt vizsgálatra szánt 
eszközök és a IIa. vagy IIb. osztályba
sorolt beültethető eszközök vagy hosszú 
időtartamú invazív eszközök esetében 
akkor, amint az érintett tagállam értesítette 
a megbízót a jóváhagyásáról;

a) amint az érintett tagállam értesítette a 
megbízót a jóváhagyásáról;
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Or. de

Módosítás 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említettektől eltérő 
vizsgálatra szánt eszközök esetében a 
kérelem napját követően azonnal, feltéve, 
hogy az érintett tagállam így döntött, és 
bizonyítékok állnak rendelkezésre annak 
alátámasztására, hogy garantálva van a 
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme;

törölve

Or. de

Módosítás 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 618
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Etikai bizottság
Klinikai vizsgálatra csak akkor lehet 
engedélyt adni, ha független etikai 
bizottság pozitív értékelést adott az adott 
klinikai vizsgálatról. Az etikai bizottság 
nyilatkozata kidolgozásakor figyelembe 
veszi az orvosi végrehajthatóság 
szempontját, az alanyok által a klinikai 
vizsgálattal összefüggő lehetséges 
kockázatokról és veszélyekről történő 
teljes körű tájékoztatást követően 
megadott engedélyt, valamint a vizsgálatot 
végző intézmények és személyek 
megfelelőségét.
Az etikai bizottság feladata az alanyok, a 
felhasználók és a harmadik személyek 
jogainak, jólétének és biztonságának 
védelme. A bizottságnak függetlennek kell 
lennie a kutatástól, a megbízótól és 
minden egyéb befolyástól. Biztosítani kell 
a nemzeti és nemzetközi szabványok 
betartását.
Az etikai bizottság megfelelő számú és 
megfelelő képesítéssel rendelkező tagból 
áll. Az etikai bizottságban a civil 
társadalom képviselőinek is jelen kell 
lenniük.

Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára nézve is világos szabályozást kell teremteni 
az etikai bizottságok vonatkozásában. Helyénvaló lenne az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó etikai bizottságra vonatkozó normákat hozzáigazítani az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet végleges szövegéhez.
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Módosítás 619
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmet 
értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmet 
értékelő személyek függetlenek legyenek a 
megbízótól és a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól.

Or. fr

Módosítás 620
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
számú személy, közösen végzi az 
értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Az értékelés során 
legalább egy olyan személy álláspontját is 
figyelembe veszik, akinek nem a 
tudományos terület az elsődleges 
érdekeltségi területe. Figyelembe veszik 
továbbá legalább egy beteg véleményét is.

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
számú személy, közösen végzi az 
értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Az értékelés során 
legalább egy olyan személy álláspontját is 
figyelembe veszik, akinek nem a 
tudományos terület az elsődleges 
érdekeltségi területe. Figyelembe veszik 
továbbá legalább a betegek véleményét is.

A felülvizsgálatot végző személyek listáját 
a megbízó rendelkezésére bocsátják.

Or. en

Módosítás 621
Marina Yannakoudakis
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Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
számú személy, közösen végzi az 
értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Az értékelés során 
legalább egy olyan személy álláspontját is 
figyelembe veszik, akinek nem a 
tudományos terület az elsődleges 
érdekeltségi területe. Figyelembe veszik 
továbbá legalább egy beteg véleményét is.

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
számú személy, közösen végzi az 
értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Az értékelés során 
legalább egy olyan személy álláspontját is 
figyelembe veszik, akinek nem a 
tudományos terület az elsődleges 
érdekeltségi területe. Figyelembe veszik 
továbbá egynél több beteg véleményét is.

Or. en

Indokolás

„Legalább egy beteg” nem elegendő. Azért nem elég egy beteg véleménye, mert egy beteg 
nehezen tudja a vizsgálatban részt vevő valamennyi beteg véleményét képviselni.

Módosítás 622
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság a 89. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el a műszaki fejlődés és a globális 
szabályozásban bekövetkezett változások 
fényében a klinikai vizsgálatokra irányuló 
kérelemhez a XIV. melléklet II. 
fejezetében foglaltak szerint benyújtandó 
dokumentációra vonatkozó követelmények 
módosítása vagy kiegészítése céljából.

(7) A Bizottság a 88. cikknek megfelelően 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a 
műszaki fejlődés és a globális 
szabályozásban bekövetkezett változások 
fényében a klinikai vizsgálatokra irányuló 
kérelemhez a XIV. melléklet II. 
fejezetében foglaltak szerint benyújtandó 
dokumentációra vonatkozó követelmények 
módosítása vagy kiegészítése céljából.

Or. fr
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Módosítás 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) információcsere a tagállamok között, 
illetve a tagállamok és a Bizottság között 
az 56. cikknek megfelelően;

b) információcsere a tagállamok között, 
illetve a tagállamok és a Bizottság között 
az 56. cikknek megfelelően; a valamely 
vizsgálatra vonatkozó információ 
valamennyi releváns frissítését – például a 
tagállamok által a valamely vizsgálat 
leállítására, felfüggesztésére vagy 
módosítására vonatkozóan megtett 
intézkedéseket –, valamint az 
előny/kockázat egyensúlyára vonatkozó, 
naprakésszé tett információkat, illetve 
bármely megtett sürgős biztonsági 
intézkedést be kell vinni az adatbázisba.

Or. en

Módosítás 624
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a megbízók által az 58. cikk (3) 
bekezdése szerint benyújtott klinikai 
vizsgálati jelentések

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a klinikai vizsgálati jelentéseknek a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek rendelkezésére bocsátott információk részét kell képezniük. E 
módosítások biztosítják, hogy a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban folytatott tárgyalások 
valószínű kimenetele tekintetében bizonyos fokú egységesség álljon fenn.
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Módosítás 625
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyeta(z) […/…]/EU rendelet szerint 
hoztak létre. Az elektronikus rendszerein 
keresztül összegyűjtött és feldolgozott 
információk az 52. cikkben említett 
információk kivételével csak a Bizottság és 
a tagállamok számára hozzáférhetők.

(2) Az (1) bekezdésben említett
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
amelyet a(z) […/…]/EU rendelet szerint 
hoztak létre, valamint az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankjával 
(Eudamed), amelyet a 2010/227/EU 
bizottsági határozattal hoztak létre. Az 
elektronikus rendszerein keresztül 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
az 52. cikkben említett információk 
kivételével csak a Bizottság és a 
tagállamok számára hozzáférhetők.

Or. fr

Indokolás

Az elektronikus rendszer és az orvostechnikai eszközök európai adatbankja (Eudamed) 
interoperabilitásáról szintén említést kell tenni.

Módosítás 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 

(2) Az (1) bekezdésben említett 
elektronikus rendszer létrehozásakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a rendszer 
interoperábilis legyen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszereken végzett 
klinikai vizsgálatok uniós adatbázisával, 
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amelyeta(z) […/…]/EU rendelet szerint 
hoztak létre. Az elektronikus rendszerein 
keresztül összegyűjtött és feldolgozott 
információk az 52. cikkben említett 
információk kivételével csak a Bizottság és 
a tagállamok számára hozzáférhetők.

amelyeta(z) […/…]/EU rendelet szerint 
hoztak létre. Az elektronikus rendszerein 
keresztül összegyűjtött és feldolgozott 
információk az 52. cikkben említett 
információk kivételével a Bizottság és a 
tagállamok számára hozzáférhetők. A 
Bizottság azt is biztosítja, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a betegek 
hozzáférnek az elektronikus rendszerhez. 
Az adatbázisban szereplő adatokhoz való 
hozzáférést az 1049/2001/EK rendelettel 
összhangban kell biztosítani a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 627
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 89. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
meghatározására, hogy a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozóan milyen egyéb, 
az elektronikus rendszeren keresztül 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
legyenek nyilvánosan hozzáférhetők az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszereken 
végzett klinikai vizsgálatok […/…]/EU 
rendelettel létrehozott uniós adatbázisával 
való interoperabilitás megteremtése 
érdekében. Az 52. cikk (3) és 
(4) bekezdését alkalmazni kell.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 88. cikk szerint végrehajtási jogi 
aktusokat fogadjon el annak 
meghatározására, hogy a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozóan milyen egyéb, 
az elektronikus rendszeren keresztül 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
legyenek nyilvánosan hozzáférhetők az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszereken 
végzett klinikai vizsgálatok […/…]/EU 
rendelettel létrehozott uniós adatbázisával 
való interoperabilitás megteremtése 
érdekében. Az 52. cikk (3) és 
(4) bekezdését alkalmazni kell.

Or. fr

Módosítás 628
Rebecca Taylor
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül benyújtja az érintett 
tagállamoknak a klinikai vizsgálat 
eredményeinek összefoglalóját a XIV. 
melléklet I. fejezetének 2.7. szakaszában 
említett klinikai vizsgálati jelentés 
formájában. Amennyiben tudományos 
okokból nincs mód a klinikai vizsgálati 
jelentés egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani. Ebben az 
esetben a XIV. melléklet II. fejezetének 3. 
szakaszában említett klinikai vizsgálati terv 
írja elő, hogy mikor kell –magyarázattal 
együtt – benyújtani a klinikai vizsgálat 
eredményeit.

(3) A megbízó a klinikai vizsgálat lezárását 
követő egy éven belül benyújtja az érintett 
tagállamoknak a klinikai vizsgálat 
eredményeit a XIV. melléklet I. 
fejezetének 2.7. szakaszában említett 
klinikai vizsgálati jelentés formájában. 
Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód a klinikai vizsgálati jelentés egy éven 
belüli benyújtására, azt rendelkezésre 
állásakor a lehető leghamarabb be kell 
nyújtani. Ebben az esetben a XIV. 
melléklet II. fejezetének 3. szakaszában 
említett klinikai vizsgálati terv írja elő, 
hogy mikor kell –magyarázattal együtt –
benyújtani a klinikai vizsgálat eredményeit.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 629
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 51. cikk alkalmazása céljából az 
egynél több tagállamban végzendő klinikai 
vizsgálatok megbízói az 53. cikkben 
említett elektronikus rendszeren keresztül 
közös kérelmet nyújthatnak be, amelyet 
beérkezését követően elektronikusan 
továbbítanak az érintett tagállamoknak.

(1) Az 51. cikk alkalmazása céljából a 
klinikai vizsgálatok megbízói az 53. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül kérelmet nyújthatnak be, amelyet 
beérkezését követően elektronikusan 
továbbítanak az érintett tagállamoknak.
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Or. en

Indokolás

Valamennyi vizsgálat esetében fenn kell állnia annak a lehetőségnek, hogy az adatbázison 
keresztül nyújtsanak be kérelmet, még akkor is, ha a vizsgálatot csupán egyetlen tagállamban 
végzik.

Módosítás 630
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy jelentésben összefoglalja a kérelem 
koordinált értékelésének eredményeit, 
amelyeket a többi tagállamnak figyelembe 
kell vennie a megbízó 51. cikk (5) 
bekezdése szerint benyújtott kérelmének az 
értékelésekor.

b) egy jelentésben összefoglalja a kérelem 
koordinált értékelésének eredményeit, 
amelyeket a többi tagállamnak jóvá kell 
hagynia a megbízó 51. cikk (5) bekezdése 
szerint benyújtott kérelmének az 
értékelésekor.

Or. en

Módosítás 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a)−c) pontokban említett 
eseményekkel kapcsolatos új ismeretek.

d) az a)−c) pontokban említett 
eseményekkel kapcsolatos új ismeretek.

A felhasználói hibák okozta balesetekre 
vonatkozó információkat is gyűjteni kell, 
mivel az orvostechnikai eszközök esetében 
számos alkalommal ezek okozzák a 
baleseteket. Ez az információ 
hozzájárulhat az eszköz 
biztonságosságának és ismeretének 
javításához.
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A rendeletnek azt is elő kell írnia a 
tagállamok számára, hogy nem 
elektronikus formátumú jelentéstételt is 
alkalmazzanak annak biztosítása 
érdekében, hogy az internet-hozzáféréssel 
nem rendelkező betegek is tudjanak 
jelentést tenni.

Or. en

Módosítás 632
Michèle Rivasi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés a) pontját az olyan betegekkel 
kapcsolatban lévő egészségügyi 
szakemberre is alkalmazni kell, amely 
betegeket kár érte.

Or. en

Módosítás 633
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden baleset;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden baleset;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 635
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 636
Gilles Pargneaux

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

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

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

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás a farmakovigiliancia irányelvben elfogadott megközelítést veszi át.

Módosítás 637
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek az 
irányú ösztönzésére, hogy az (1) bekezdés 
a) pontjában említett, feltételezett 
baleseteket jelentsék be illetékes 
hatóságaiknak. Az ilyen bejelentéseket 
tagállami szinten központilag kell 
rögzíteni. Amennyiben egy tagállam 
illetékes hatósága ilyen bejelentéseket kap, 
megteszi a szükséges lépéseket annak 

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

megteszi a szükséges lépéseket annak 
biztosítására, hogy az érintett eszköz 
gyártója értesüljön a váratlan eseményről. 
A gyártónak kell biztosítania a megfelelő 
nyomon követő intézkedések 
meghozatalát.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés tükrözi a farmakovigilanciai irányelvben alkalmazott megközelítést.

Módosítás 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 639
Nora Berra
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Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok egymás között 
összehangolják a balesetek egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek által 
történő bejelentésére használandó 
egységes, webalapú, strukturált 
formanyomtatványok kifejlesztését. A 
tagállamok az egészségügyi szakemberek, 
felhasználók és betegek számára a 
gyanítható váratlan események illetékes 
nemzeti hatóságok részére történő 
bejelentésére szolgáló más formákat is 
biztosítanak.

Or. en

Módosítás 640
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

(4) A rendeltetésre készült eszközök 
gyártói az (1) bekezdésben említett minden 
balesetet és helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedést bejelentenek annak a 
tagállamnak, amelyben az adott eszközt 
forgalmazzák.

(4) A rendeltetésre készült eszközök 
gyártói az (1) bekezdésben említett minden 
balesetet és helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedést haladéktalanul bejelentenek 
annak a tagállamnak, amelyben az adott 
eszközt forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 642
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve egy elektronikus rendszert 
hoz létre és kezel a következő információk 
összegyűjtésére és feldolgozására:

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve továbbfejleszti az 
orvostechnikai eszközöknek a 
2010/227/EU bizottsági határozattal 
létrehozott, már meglévő európai 
adatbankját (Eudamed), valamint egy 
elektronikus rendszert kezel a következő 
információk összegyűjtésére és 
feldolgozására:

Or. en

Módosítás 643
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a gyártók által elkészített, a 63a. 
cikkben említett időszakos, frissített 
biztonsági jelentések;
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Or. en

Módosítás 644
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a kijelölt 
szervezetek, illetve a saját eszközökre 
vonatkozó információk esetén a gyártók
számára.

Or. de

Módosítás 645
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az elektronikus rendszerben 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
hozzáférhetők a tagállami illetékes 
hatóságok, a Bizottság és a kijelölt 
szervezetek számára. A Bizottság – az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal konzultálva –
hathavonta biztosítja ezen információk 
összefoglalóját a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára. 
Ehhez az információhoz a 27. cikk szerinti 
európai adatbankon keresztül lehet 
hozzáférni.

Or. en
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Indokolás

A vigilanciára és a piacfelügyeletre vonatkozó információk összefoglalója az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság javát szolgálja. Mivel ezt az információt bizalmasan kell 
kezelni, ezen információ európai adatbank számára történő nyújtására az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a megfelelő fórum.

Módosítás 646
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök ésszerű használata érdekében az orvosoknak és sebészeknek az 
eszközök hatékonysága és biztonságossága alapján kell dönteniük arról, mely eszközöket 
akarják használni. Az egészségügyi szakembereknek hozzáféréssel kell rendelkezniük minden 
adathoz, többek között a műszaki teljesítőképességre és a gyártó által az eszközök 
engedélyeztetésekor elvégzett, előzetes és utólagos piactanulmányokra vonatkozó részletes 
információkhoz.

Módosítás 647
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
egészségügyi szakemberek és a 
nyilvánosság – a hatályos adatvédelmi és 
szellemi tulajdonjogi jogszabályokkal 
összhangban – az elektronikus rendszerhez 
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rendelkezzen. teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 648
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 62. cikk (5) bekezdésében említett 
jelentéseket és információkat a szóban 
forgó eszköz tekintetében az elektronikus 
rendszeren keresztül automatikusan 
továbbítják a tanúsítványt a 45. cikkel
összhangban kiállító kijelölt szervezet 
számára is.

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezeteknek a piacfelügyeleti hatóságok információcseréjébe való bevonását ki 
kell terjeszteni és egyértelműen meg kell határozni. A kijelölt szervezeteknek különösen –
automatizált és harmonizált kommunikációs eljárások keretében – egységesített 
információkra van szükségük ahhoz, hogy elismerjék a fejleményeket, azonnal figyelembe 
vegyék az új információkat, valamint hogy például utólagos ellenőrzések, továbbá valamely 
tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása révén haladéktalanul és megfelelően 
reagáljanak az eseményekre és balesetekre.

Módosítás 649
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 62. cikk (5) bekezdésében említett 
jelentéseket és információkat a szóban 
forgó eszköz tekintetében az elektronikus 
rendszeren keresztül automatikusan 
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továbbítják a tanúsítványt a 45. cikkel 
összhangban kiállító kijelölt szervezet 
számára is.

Or. en

Módosítás 650
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Nem hoznak létre kiegészítő nemzeti 
jelentési rendszereket, csak az európai 
jelentési rendszer számít érvényesnek.

Or. de

Módosítás 651
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
63 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63a. cikk
Időszakos eszközbiztonsági jelentések

(1) A III. osztályba sorolt orvostechnikai 
eszközök gyártói a 62. cikkben említett 
elektronikus rendszerbe bejelentik a 
következőket:
a) az orvostechnikai eszközök előnyeire és 
kockázataira vonatkozó adatok 
összefoglalása, beleértve valamennyi 
olyan vizsgálat eredményét, amelynek 
hatása lehet a tanúsításra;
b) az orvostechnikai eszköz 
előny/kockázat arányának tudományos 
értékelése;
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c) az orvostechnikai eszközök értékesítési 
mennyiségéhez kapcsolódó valamennyi 
adat, ideértve az eszközt használó 
lakosság becsült számát.
(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport a 
44. cikkben említett tudományos 
értékelésében határozza meg, hogy a 
gyártóknak milyen gyakorisággal kell 
elkészíteniük az (1) bekezdésben említett 
jelentést.
A gyártók kérésre haladéktalanul, illetve 
az orvostechnikai eszköz első forgalomba 
hozatalát követő két évben legalább évente 
egyszer időszakos eszközbiztonsági 
jelentést nyújtanak be az illetékes 
hatóságoknak.
(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az 
időszakos eszközbiztonsági jelentések 
értékelése alapján meghatározza, hogy 
felmerültek-e új kockázatok vagy 
változtak-e a kockázatok, illetve hogy 
módosult-e az orvostechnikai eszköz 
előny/kockázat aránya.
(4) Az időszakos eszközbiztonsági 
jelentések értékelését követően az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport mérlegeli, hogy 
szükség van-e az érintett orvostechnikai 
eszközzel kapcsolatos intézkedésre. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport értesíti a kijelölt 
szervezetet kedvezőtlen tudományos 
értékeléséről. Ebben az esetben a kijelölt 
szervezet a körülményeknek megfelelően 
fenntarthatja, módosíthatja, 
felfüggesztheti vagy visszavonhatja az 
engedélyt. 

Or. en

Módosítás 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
területükön történt balesetekkel vagy a 
területükön meghozott vagy meghozni 
tervezett helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedésekkel kapcsolatos, és a 61. cikk 
szerint tudomásukra jutott minden 
információt az illetékes hatóságuk 
központilag értékeljen, lehetőség szerint a 
gyártóval együtt.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 653
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a 61. cikk (3) bekezdése szerint érkezett 
bejelentésekből az illetékes tagállam 
megállapítja, hogy a bejelentések balesettel 
kapcsolatosak, e bejelentéseket 
haladéktalanul beviszi a 62. cikkben 
említett elektronikus rendszerbe, kivéve, ha 
ugyanarról a balesetről a gyártó már 
bejelentést tett.

Ha a 61. cikk (3) bekezdése szerint érkezett 
bejelentésekből az illetékes tagállam 
megállapítja, hogy a bejelentések balesettel 
kapcsolatosak, e bejelentéseket 
haladéktalanul beviszi a 62. cikkben 
említett elektronikus rendszerbe.

Or. en

Módosítás 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

(2) A tagállami illetékes hatóságok 
kockázatértékelést végeznek a bejelentett 
balesetekkel vagy helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban, 
olyan kritériumokat figyelembe véve, mint 
az okozati kapcsolat, a kimutathatóság és a 
probléma megismétlődésének 
valószínűsége, az eszköz használatának 
gyakorisága, bármiféle ártalom 
előfordulásának valószínűsége és az 
ártalom súlyossága, az eszköz klinikai 
haszna, célfelhasználói és potenciális 
használói, valamint az érintett népesség. 
Értékelik a gyártó által tervezett vagy 
meghozott helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések megfelelőségét, továbbá azt, 
hogy szükség van-e bármilyen egyéb 
korrekciós intézkedésre, és ha igen, annak 
milyen fajtájára. Nyomon követik a gyártó 
által a balesettel kapcsolatban folytatott 
vizsgálatot.

(2) A tagállami illetékes hatóságok 
kockázatértékelést végeznek a bejelentett 
balesetekkel vagy helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban, 
olyan kritériumokat figyelembe véve, mint 
az okozati kapcsolat, a kimutathatóság és a 
probléma megismétlődésének 
valószínűsége, az eszköz használatának 
gyakorisága, bármiféle ártalom 
előfordulásának valószínűsége és az 
ártalom súlyossága, az eszköz klinikai 
haszna, célfelhasználói és potenciális 
használói, valamint az érintett népesség. 
Értékelik a gyártó által tervezett vagy 
meghozott helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések megfelelőségét, továbbá azt, 
hogy szükség van-e bármilyen egyéb 
korrekciós intézkedésre, és ha igen, annak 
milyen fajtájára. Nyomon követik a gyártó 
által a balesettel kapcsolatban folytatott 
vizsgálatot, valamint figyelembe veszik a 
betegek véleményét.

Or. en

Módosítás 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállami illetékes hatóságok 
kockázatértékelést végeznek a bejelentett 
balesetekkel vagy helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatban, 
olyan kritériumokat figyelembe véve, mint 
az okozati kapcsolat, a kimutathatóság és a 
probléma megismétlődésének 
valószínűsége, az eszköz használatának 
gyakorisága, bármiféle ártalom 
előfordulásának valószínűsége és az 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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ártalom súlyossága, az eszköz klinikai 
haszna, célfelhasználói és potenciális 
használói, valamint az érintett népesség. 
Értékelik a gyártó által tervezett vagy 
meghozott helyszíni biztonsági korrekciós 
intézkedések megfelelőségét, továbbá azt, 
hogy szükség van-e bármilyen egyéb 
korrekciós intézkedésre, és ha igen, annak 
milyen fajtájára. Nyomon követik a gyártó 
által a balesettel kapcsolatban folytatott 
vizsgálatot.

Or. en

Módosítás 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdésében említett eszközök 
esetében, valamint ha a baleset vagy 
helyszíni biztonsági korrekciós intézkedés 
esetlegesen olyan anyaggal hozható 
kapcsolatba, amely külön használva 
gyógyszernek minősülne, a (6) 
bekezdésben említett illetékes értékelő 
hatóság vagy illetékes koordináló hatóság 
tájékoztatja a gyógyszerek tekintetében 
illetékes hatóságot vagy az Európai 
Gyógyszerügynökséget, amellyel a kijelölt 
szervezet a 42. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdése értelmében 
konzultált.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikke (2) bekezdésének e) pontja 
értelmében e rendelet hatálya alá tartozó 
eszközök esetében, továbbá amennyiben a 
baleset vagy helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedés az eszköz 
gyártásához felhasznált emberi eredetű 
szövetekkel vagy sejtekkel kapcsolatos, a 
(6) bekezdésben említett illetékes értékelő 
hatóság vagy illetékes koordináló hatóság 
tájékoztatja az emberi eredetű szövetek 
vagy sejtek tekintetében illetékes 
hatóságot, amellyel a kijelölt szervezet a 
42. cikk (2) bekezdésének második 
albekezdése értelmében konzultált.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 658
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az értékelés elvégzése után az illetékes 
értékelő hatóság a 62. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a többi illetékes 
hatóságot a gyártó által a baleset 
megismétlődése kockázatának 
minimalizálás érdekében meghozott vagy 
meghozni tervezett, vagy a számára előírt 
korrekciós intézkedésről, ideértve a kiváltó 
eseménnyel kapcsolatos információkat és a 
hatósági értékelés eredményét.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha ugyanazon gyártótól származó 
ugyanazon eszközzel vagy eszköztípussal 
kapcsolatos hasonló balesetek több 
tagállamban is előfordulnak;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nyomon követi a gyártó által a balesettel 
kapcsolatban folytatott vizsgálatot és a 
meghozandó korrekciós intézkedést;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) konzultál a balesetnek a tanúsítványra 
jelentett hatásáról azzal a kijelölt 
szervezettel, amely a 45. cikk szerint 
tanúsítványt a szóban forgó eszközre 
kiadta;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IIb. és a III. osztályba sorolt eszközök 
gyártói a 62. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül bejelentik, ha a 
balesetnek nem minősülő váratlan 
események, vagy az I. melléklet 1. és 5. 
szakaszában említett előny/kockázat-
elemzésre jelentős hatással lévő olyan, várt 
nemkívánatos mellékhatások gyakorisága 
vagy súlyossága statisztikailag szignifikáns 
mértékben megnövekszik, amelyek a várt 
előnyökhöz viszonyítva a betegek, 
felhasználók vagy más személyek 
egészségére vagy biztonságára nézve 
elfogadhatatlan mértékű kockázatokhoz 
vezettek vagy vezethetnek. A szignifikáns 
növekedést az adott eszközzel, 
eszközkategóriával vagy -csoporttal 
kapcsolatos ilyen váratlan eseményeknek 
vagy várt nemkívánatos mellékhatásoknak 
a gyártó megfelelőségértékelésében 
meghatározott időszak alatti várható 
gyakoriságához vagy súlyosságához 
mérten kell megállapítatni. E tekintetben a 
63. cikk alkalmazandó.

A IIb. és a III. osztályba sorolt eszközök 
gyártói a 62. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül bejelentik, ha bármely 
baleset vagy az I. melléklet 1. és 5. 
szakaszában említett előny/kockázat-
elemzésre jelentős hatással lévő olyan, várt 
nemkívánatos mellékhatások gyakorisága 
vagy súlyossága statisztikailag szignifikáns 
mértékben megnövekszik, amelyek a várt 
előnyökhöz viszonyítva a betegek, 
felhasználók vagy más személyek 
egészségére vagy biztonságára nézve 
elfogadhatatlan mértékű kockázatokhoz 
vezettek vagy vezethetnek. A szignifikáns 
növekedést az adott eszközzel, 
eszközkategóriával vagy -csoporttal 
kapcsolatos ilyen váratlan eseményeknek 
vagy várt nemkívánatos mellékhatásoknak 
a gyártó megfelelőségértékelésében 
meghatározott időszak alatti várható 
gyakoriságához vagy súlyosságához 
mérten kell megállapítatni. E tekintetben a 
63. cikk alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 663
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Orvostechnikai eszközök, amelyek az 
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Európai Unió jogi aktusai értelmében a 
vérellátás minőségének és biztonságának 
hatálya alá esnek.
1. Ez a rendelet nem vonatkozik a már 
meglévő és alkalmazott, európai szintű 
szabályozásokra a vér és vérkomponensek 
gyűjtése, vizsgálata, feldolgozása, tárolása 
és elosztása tekintetében.
2. A vér és vérkomponensek gyűjtéséhez, 
vizsgálatához, feldolgozásához, 
tárolásához és elosztásához használt 
orvostechnikai eszközökre elsősorban a 
2002/98EK uniós irányelv vonatkozik, 
továbbá azok a szabványok, amelyeket a 
Tanácsban 2003. január 27-én 
meghatároztak a gyűjtés, vizsgálat, 
feldolgozás, tárolás és elosztás minőségére 
és biztonságára vonatkozóan.
3. A vér és vérkomponensek 
nyomonkövethetőségére és vigilanciájára 
vonatkozó intézkedések elsőbbséget 
élveznek jelen rendelet intézkedéseivel 
szemben. A vér és vérkomponensek 
nyomonkövethetőségére és vigilanciájára 
vonatkozó intézkedések a betegek 
érdekében változatlanok maradnak.

Or. de

Módosítás 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) meghatározott eszközökkel, 
eszközkategóriákkal vagy -csoportokkal 
kapcsolatos balesetek és helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedések 
osztályozása;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a balesetekkel és helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos 
bejelentésekre, a 61. és a 64. cikkben 
említett, gyártók által kiadott időszakos 
összefoglaló jelentésekre és 
trendjelentésekre szolgáló egységesített 
formanyomtatványok;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a balesetekkel és helyszíni biztonsági 
korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos 
bejelentésekkel, az időszakos összefoglaló 
jelentésekkel és a trendjelentésekkel 
kapcsolatos határidők, figyelembe véve a 
jelentendő esemény súlyosságát a 61. és a 
64. cikkben említettek szerint;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 667
Mairead McGuinness

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

A végrehajtási aktusok kidolgozása során 
a Bizottság előzetesen kikéri az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoport tanácsát.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság és az érdekeltek teljes körű részvételének biztosítása érdekében a Bizottság 
főszabályként az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó tanácsadó csoporton keresztül kikéri 
az érdekeltek tanácsát.

Módosítás 668
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat
67 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

67a. cikk
A gazdasági szereplők ellenőrzése

(1) A piacfelügyelet keretében a 
tagállamok illetékes hatóságának 
megfelelő ellenőrzések útján biztosítania 
kell, hogy e rendelet előírásait tiszteletben 
tartsák azok a gazdasági szereplők, 
amelyek eszközeit az uniós piacon 
kívánják forgalomba hozni.
Ezeket a gazdasági szereplők 
helyiségeiben a kockázatoktól függően 
elvégzett ellenőrzéseket a gazdasági 
szereplő letelepedésének helye szerinti 
tagállamnak az illetékes hatósága 
szorgalmazza.
(2) Ezeket az ellenőrzéseket az illetékes 
hatóságot képviselő alkalmazottak végzik 
el, akiknek felhatalmazással kell 
rendelkezniük a következőkre:
a) arra, hogy a helyiségek és a 
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gyakorlatok fizikai ellenőrzése céljából 
belépjenek azon gazdasági szereplők 
helyiségeibe, amelyek eszközeit az uniós 
piacon kívánják forgalomba hozni;
b) arra, hogy elvégezzék azokat a 
mintavételeket, amelyekre többek között a 
valamely hivatalos laboratórium által 
végzett független elemzés érdekében 
szükségük van;
c) arra, hogy az ellenőrzés tárgyához 
kapcsolódó minden dokumentumot vagy 
minden információt megvizsgáljanak;
d) arra, hogy ellenőrizzék a helyiségeket, 
irattárakat és a gazdasági szereplők által 
bevezetett általános biztonsági és 
teljesítmény-előírások, valamint a 
vigilancia terén vállalt kötelezettségek 
tiszteletben tartására vonatkozó 
dokumentumokat.
Az illetékes hatóság ezen 
alkalmazottainak munkáját az illetékes 
hatóság által kijelölt szakértők segíthetik.
(3) Az illetékes hatóság az e cikk (1) 
bekezdésében említett mindegy egyes 
ellenőrzést követően jelentést készít arról, 
hogy az ellenőrzött egység hogyan tartja 
be az e rendeletnek megfelelően 
alkalmazandó jogszabályi és műszaki 
követelményeket.
E jelentés tartalmát az ellenőrzést végző 
illetékes hatóság közli az ellenőrzött 
egységgel. A jelentés elfogadása előtt az 
illetékes hatóság lehetőséget ad az 
ellenőrzött egységnek, hogy észrevételeket 
nyújtson be.
Az ebben a bekezdésben említett végleges 
vizsgálati jelentést bevezetik a 27. cikk f) 
pontjában meghatározott elektronikus 
rendszerbe. Az elektronikus rendszerben 
található jelentések a tagállamok, a 
Bizottság és a kijelölt szervezetek számára 
hozzáférhetők.
(4) Amikor egy tagállam illetékes 
hatósága arra gyanakszik, hogy valamely 
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másik tagállamban található gazdasági 
szereplő nem tartja tiszteletben az ebben a 
rendeletben meghatározott jogszabályi 
követelményeket, vagy ha egy különleges 
témakört szeretne vizsgálni, további 
információkat kérhet ettől a tagállamtól, 
és többek között kérheti, hogy végezzenek 
vizsgálatot vagy közös vizsgálatot. Az ilyen 
vizsgálatok valamely tagállam vagy a 
Bizottság kérésére is lefolytathatók.
(5) Az Unió és harmadik országok között 
létrejött esetleges megállapodások sérelme 
nélkül az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzésekre harmadik országban 
letelepedett gazdasági szereplő 
helyiségeiben is sor kerülhet, amennyiben 
az orvostechnikai eszközt az uniós piacon 
kívánják forgalomba hozni. Ehhez a 
harmadik országban letelepedett 
gazdasági szereplőnek alá kell vetnie 
magát az ebben a cikkben említett 
ellenőrzésnek.
(6) A tagállamok illetékes hatóságai 
közötti együttműködés az ellenőrzési 
programokra, valamint az elvégzett 
ellenőrzések eredményeire vonatkozó 
információk megosztásából áll. A 
tagállamok illetékes hatóságai az 
ellenőrzéseknek az Unióban és a 
harmadik országokban történő 
összehangolásában is együttműködnek, 
különösen a különleges témakörökkel 
kapcsolatban. Erről a Bizottságot is 
tájékoztatják.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni a gazdasági szereplők illetékes hatóságok által végzett ellenőrzésének 
elvét, ami a piacfelügyelet alapvető fontosságú alkotóeleme. Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelvben meghatározottak mintájára olyan új cikk 
bevezetését kell javasolni, amely lefekteti az orvostechnikai eszközök ágazatában működő 
gazdasági szereplők ellenőrzésének elveit.
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Módosítás 669
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 
illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
szükséges és indokolt esetben beléphetnek 
a gazdasági szereplők telephelyeire és 
szükséges mintákat vehetnek az 
eszközökből. Ha szükségesnek ítélik, 
megsemmisíthetik vagy egyéb módon 
működésképtelenné tehetik a komoly 
veszélyt jelentő eszközöket.

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 
illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
szükséges és indokolt esetben bejelentés 
nélkül is beléphetnek a gazdasági 
szereplők telephelyeire, és szükséges 
mintákat vehetnek az eszközökből. Ha 
szükségesnek ítélik, megsemmisíthetik 
vagy egyéb módon működésképtelenné 
tehetik a komoly veszélyt jelentő 
eszközöket.

Or. de

Indokolás

A csalás kockázatának minimalizálása érdekében helyénvaló bejelentés nélküli ellenőrzéseket 
is végrehajtani az orvostechnikai eszközök gyártóinál.

Módosítás 670
Nora Berra

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

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 
illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
szükséges és indokolt esetben beléphetnek 
a gazdasági szereplők telephelyeire és 
szükséges mintákat vehetnek az 
eszközökből. Ha szükségesnek ítélik,
megsemmisíthetik vagy egyéb módon 
működésképtelenné tehetik a komoly 
veszélyt jelentő eszközöket.

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 
illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
beléphetnek a gazdasági szereplők 
telephelyeire és a hatósági laboratórium 
által végzett elemzéshez szükséges
mintákat vehetnek az eszközökből. Ha 
szükségesnek ítélik, megsemmisíthetik 
vagy egyéb módon működésképtelenné 
tehetik a komoly veszélyt jelentő 
eszközöket.

Or. en

Módosítás 671
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 

(1) Az illetékes hatóságok megfelelő 
ellenőrzéseket végeznek az eszközök 
jellemzői és teljesítőképessége 
tekintetében, ideértve adott esetben a 
dokumentáció felülvizsgálatát és a 
megfelelő mintákon végzett fizikai és 
laboratóriumi vizsgálatokat is. Figyelembe 
veszik a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés kialakult elveit, a 
vigilancia-adatokat és a panaszokat. Az 
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illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
szükséges és indokolt esetben beléphetnek 
a gazdasági szereplők telephelyeire és 
szükséges mintákat vehetnek az 
eszközökből. Ha szükségesnek ítélik, 
megsemmisíthetik vagy egyéb módon 
működésképtelenné tehetik a komoly
veszélyt jelentő eszközöket.

illetékes hatóságok előírhatják a gazdasági 
szereplők számára, hogy tegyék elérhetővé 
a tevékenységük elvégzéséhez szükséges 
dokumentációt és információkat, valamint 
szükséges esetben beléphetnek a gazdasági 
szereplők telephelyeire és szükséges 
mintákat vehetnek az eszközökből. Ha 
szükségesnek ítélik, megsemmisíthetik 
vagy egyéb módon működésképtelenné 
tehetik a veszélyt jelentő eszközöket.

Or. en

Módosítás 672
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az illetékes hatóságok kijelölik az 
(1) bekezdésben említett ellenőrzések 
végzésére jogosult ellenőröket. Az 
ellenőrzésekben részt vehetnek az illetékes 
hatóságok által kijelölt szakértők is. Az 
ellenőrzéseket a gazdasági szereplő helye 
szerinti tagállam ellenőrei végzik.

Or. en

Módosítás 673
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A be nem jelentett ellenőrzések típus és 
terjedelem szerint, valamint a be nem 
jelentett ellenőrzések következtében a 
gazdasági szereplők terhére keletkezett 
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költségek beszámíthatók a rendszeres 
ellenőrzésekhez, amennyiben az 
ellenőrzés során nem merül fel jelentős 
kifogás. A be nem jelentett ellenőrzések 
elrendelése és végrehajtása mindig eleget 
kell, hogy tegyen az arányosság elvének, 
különös tekintettel az eszköz jelentette 
kockázatokra.

Or. de

Módosítás 674
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 
tevékenységeik működését. Az ilyen 
felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 
négy évente elvégzik, és azok 
eredményeiről tájékoztatják a többi 
tagállamot és a Bizottságot. Az érintett 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

(2) A tagállamok rendszeresen 
megtervezik, felülvizsgálják és értékelik 
felügyeleti tevékenységeik működését. E 
célból a tagállamok stratégiai ellenőrzési 
terveket dolgoznak ki, melyekben rögzítik 
a kockázatok csoportosítását, a felügyeleti 
időközöket, a felügyeleti intézkedések 
típusát, valamint az ellenőrzések 
végrehajtására tervbe vett munkaerőt és 
tárgyi eszközöket. A tevékenységek 
felülvizsgálatára és értékelésére legalább 
négyévente kerül sor, és azok 
eredményeiről tájékoztatják a többi 
tagállamot és a Bizottságot. A Bizottság 
ajánlásokat fogalmazhat meg az 
ellenőrzési tervek kiigazítására 
vonatkozóan. Az érintett tagállamok az 
eredmények, valamint a Bizottság 
ajánlásainak összefoglalóját a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

Or. de

Indokolás

A szabályok betartásának és a betegek magas szintű védelmének biztosítása érdekében 
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helyénvaló az orvostechnikai eszközök gyártásának a betegek egészségére jelentett kockázatok 
alapján történő, stratégiai felügyelete.

Módosítás 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 
tevékenységeik működését. Az ilyen 
felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 
négy évente elvégzik, és azok 
eredményeiről tájékoztatják a többi 
tagállamot és a Bizottságot. Az érintett 
tagállamok az eredmények összefoglalóját 
a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszik.

(2) A tagállamok rendszeresen 
felülvizsgálják és értékelik felügyeleti 
tevékenységeik működését. Az ilyen 
felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább 
kétévente elvégzik, és azok eredményeiről 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot. Az érintett tagállamok az 
eredmények összefoglalóját a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Módosítás 676
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Unió és harmadik országok között 
létrejött nemzetközi megállapodások 
sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzésekre valamely gazdasági 
szereplő harmadik országbeli telephelyén 
is sor kerülhet, amennyiben az adott 
eszközt az uniós piacon forgalomba 
kívánják hozni.

Or. en
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Módosítás 677
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az (1) bekezdés szerinti 
ellenőrzéseket követően az érintett 
illetékes hatóság minden esetben jelentést 
készít az ellenőrzött gazdasági szereplő 
részére az e rendeletnek való megfelelés 
szintjéről. A jelentés elfogadása előtt az 
illetékes hatóság lehetőséget ad az 
ellenőrzött gazdasági szereplőnek, hogy 
észrevételeket nyújtson be.

Or. en

Módosítás 678
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A Bizottság részletes 
iránymutatásokat dolgoz ki az e cikkben 
említett ellenőrzések elvégzésével 
kapcsolatos elvekre vonatkozóan, ideértve 
különösen az ellenőrök képesítését, az 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint a 
gazdasági szereplők birtokában lévő 
adatokhoz és információhoz való 
hozzáférést.

Or. en

Módosítás 679
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezeteknek a piacfelügyeleti hatóságok információcseréjébe való bevonását ki 
kell terjeszteni és egyértelműen meg kell határozni. A kijelölt szervezeteknek különösen –
automatizált és harmonizált kommunikációs eljárások keretében – egységesített 
információkra van szükségük ahhoz, hogy elismerjék a fejleményeket, azonnal figyelembe 
vegyék az új információkat, valamint hogy például utólagos ellenőrzések, valamint valamely 
tanúsítvány felfüggesztése vagy visszavonása révén haladéktalanul és megfelelően 
reagáljanak az eseményekre és balesetekre.

Módosítás 680
Rebecca Taylor

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben szereplő 
információkat az elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul továbbítani kell 
valamennyi érintett illetékes hatóságnak, és 
elérhetővé kell tenni a tagállamok és a 
Bizottság számára. A Bizottság – az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal konzultálva –
hathavonta biztosítja ezen információk 
összefoglalóját a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára. 
Ehhez az információhoz a 27. cikk szerinti 
európai adatbankon keresztül lehet 
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hozzáférni.

Or. en

Indokolás

A vigilanciára és a piacfelügyeletre vonatkozó információk összefoglalója az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság javát szolgálja. Mivel ezt az információt bizalmasan kell 
kezelni, ezen információ európai adatbank számára történő nyújtására az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a megfelelő fórum.

Módosítás 681
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikk (1) bekezdésének a), b), c) és d) 
pontjával kapcsolatos információkat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport rendelkezésére 
bocsátják, amely azt az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó tanácsadó 
csoportnak az információ rendelkezésre 
állását követő első ülésén közli.

Or. en

Módosítás 682
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely tagállam illetékes 
hatóságának a vigilancia-adatok vagy 
egyéb információk alapján elegendő oka 
van feltételezni, hogy egy eszköz 
kockázatot jelent a betegek, a felhasználók 
vagy más személyek egészségére vagy 

Amennyiben valamely tagállam illetékes 
hatóságának a vigilancia-adatok vagy 
egyéb információk alapján elegendő oka 
van feltételezni, hogy egy eszköz 
kockázatot jelent a betegek, a felhasználók 
vagy más személyek egészségére vagy 
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biztonságára, akkor az adott eszközzel 
kapcsolatban értékelést végez az e 
rendeletben meghatározott, a készülék által 
jelentett kockázat szempontjából releváns 
összes követelményre vonatkozóan. Az 
érintett gazdasági szereplők szükség szerint 
együttműködnek az illetékes hatóságokkal.

biztonságára, akkor az adott eszközzel 
kapcsolatban értékelést végez az e 
rendeletben meghatározott, a készülék által 
jelentett kockázat szempontjából releváns 
összes követelményre vonatkozóan. Az 
érintett gazdasági szereplők szükség szerint 
együttműködnek az illetékes hatóságokkal. 
Ezen értékelés keretében az ellenőrzést 
végző kijelölt szervezeteket az illetékes 
hatóságok tájékoztatják arról, hogy IIa., 
IIb. vagy III. osztályba tartozó eszközről 
van-e szó, a többi illetékes hatóságot pedig 
az értékelés eredményeiről és azokról az 
intézkedésekről, amelyeket az értékelés 
eredményeitől függően hoznak meg.

Or. fr

Módosítás 683
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben valamely tagállam 
illetékes hatóságainak vigilanciai vagy 
egyéb adatok alapján okuk van 
feltételezni, hogy valamely eszköz 
kockázatot jelent a betegek, felhasználók 
vagy más személyek egészségére vagy 
biztonságára nézve, az érintett eszközre 
vonatkozóan az e rendeletben 
megállapított, az eszköz által jelentett 
kockázat szempontjából releváns 
valamennyi követelményre kiterjedő 
értékelést végezhetnek. Az érintett 
gazdasági szereplők szükség szerint 
együttműködnek az illetékes 
hatóságokkal.

Or. en
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Módosítás 684
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben 69. cikk szerinti értékelést 
követően az illetékes hatóságok úgy 
találják, hogy az eszköz, amely kockázatot 
jelent a betegek, a felhasználók és más 
személyek egészségére vagy biztonságára 
nézve, nem felel meg az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek, 
haladéktalanul felszólítják az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy a kockázat 
jellegével arányosan megállapított, ésszerű 
határidőn belül tegyen meg minden 
megfelelő és kellően indokolt korrekciós 
intézkedést annak biztosítására, hogy az 
eszköz megfeleljen ezekek a 
követelményeknek, tiltsa be vagy 
korlátozza az eszköz forgalmazását, 
szabjon egyedi feltételeket az eszköz 
forgalmazására, vonja ki az eszközt a 
forgalomból vagy hívja vissza azt.

(1) Amennyiben 69. cikk szerinti értékelést 
követően az illetékes hatóságok úgy 
találják, hogy az eszköz, amely kockázatot 
jelent a betegek, a felhasználók és más 
személyek egészségére vagy biztonságára 
nézve, nem felel meg az e rendeletben 
meghatározott követelményeknek, 
haladéktalanul felszólítják az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy a kockázat 
jellegével arányosan megállapított, 
egyértelműen meghatározott és az érintett 
gazdasági szereplővel közölt ésszerű 
határidőn belül tegyen meg minden 
megfelelő és kellően indokolt korrekciós 
intézkedést annak biztosítására, hogy az 
eszköz megfeleljen ezekek a 
követelményeknek, tiltsa be vagy 
korlátozza az eszköz forgalmazását, 
szabjon egyedi feltételeket az eszköz 
forgalmazására, vonja ki az eszközt a 
forgalomból vagy hívja vissza azt.

Or. en

Módosítás 685
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
vélik, hogy a meg nem felelés nem 
korlátozódik országuk területére, a 68. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül tájékoztatják a Bizottságot és a 
többi tagállamot az értékelés 

(2) Amennyiben az illetékes hatóságok úgy 
vélik, hogy a meg nem felelés nem 
korlátozódik országuk területére, a 68. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot az 
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eredményeiről és azokról az 
intézkedésekről, amelyek meghozatalára 
felszólították a gazdasági szereplőket.

értékelés eredményeiről és azokról az 
intézkedésekről, amelyek meghozatalára 
felszólították a gazdasági szereplőket.

Or. en

Módosítás 686
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A gazdasági szereplők biztosítják, hogy 
valamennyi, általuk foganatosított 
korrekciós intézkedés kiterjedjen az uniós 
piacon általuk forgalmazott, valamennyi 
érintett készülékre.

(3) A gazdasági szereplők haladéktalanul
biztosítják, hogy valamennyi, általuk 
foganatosított korrekciós intézkedés 
kiterjedjen az uniós piacon általuk 
forgalmazott, valamennyi érintett 
készülékre.

Or. en

Módosítás 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben az érintett eszközöket 
vissza kell hívni, a gazdasági szereplő 
minden ésszerű erőfeszítést megtesz 
annak érdekében, hogy a vele az illetékes 
hatóság által az (1) bekezdésben említett 
egyértelműen közölt időszak vége előtt 
elvégezze a visszahívást.

Or. en
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Módosítás 688
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 68. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül haladéktalanul 
értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot 
ezekről az intézkedésekről.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 689
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eljárást kezdeményező tagállamon 
kívül valamennyi tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot és a többi 
tagállamot az adott eszköz meg nem 
felelésével kapcsolatban rendelkezésére 
álló minden további részletről, valamint 
bármely, az érintett eszközzel kapcsolatban 
általa elfogadott intézkedésről. Abban az 
esetben, ha a tagállamok nem értenek egyet 
a bejelentett nemzeti intézkedéssel, a 68. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot 
kifogásaikról

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 690
Mairead McGuinness
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Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha a (4) bekezdésben említett értesítés 
beérkezésétől számított két hónapon belül 
egyik tagállam és a Bizottság sem emelt 
kifogást egy tagállam által hozott átmeneti 
intézkedéssel szemben, az intézkedést 
indokoltnak kell tekinteni.

(7) Ha a (4) bekezdésben említett értesítés 
beérkezésétől számított egy hónapon belül 
egyik tagállam és a Bizottság sem emelt 
kifogást egy tagállam által hozott átmeneti 
intézkedéssel szemben, az intézkedést 
indokoltnak kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 691
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az érintett eszközzel kapcsolatban 
valamennyi tagállam gondoskodik a 
megfelelő korlátozó intézkedések 
haladéktalan meghozataláról.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 692
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam a 70. cikk 
(4) bekezdésében említett értesítés 
beérkezését követő két hónapon belül 
kifogást emel egy másik tagállam által 
elfogadott intézkedéssel szemben, illetve 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
intézkedés ellentétes az uniós 

(1) Amennyiben egy tagállam a 70. cikk 
(4) bekezdésében említett értesítés 
beérkezését követő egy hónapon belül 
kifogást emel egy másik tagállam által 
elfogadott intézkedéssel szemben, illetve 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
intézkedés ellentétes az uniós 
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jogszabályokkal, a Bizottság értékelésnek 
veti alá a nemzeti intézkedést. Az említett 
értékelés eredménye alapján a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján határoz arról, 
hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

jogszabályokkal, a Bizottság értékelésnek 
veti alá a nemzeti intézkedést. Az említett 
értékelés eredménye alapján a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján határoz arról, 
hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 693
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben 69. cikk szerinti értékelést 
követően egy tagállam úgy találja, hogy 
egy eszköz annak ellenére, hogy 
jogszerűen hozták forgalomba vagy 
helyezték üzembe, kockázatot jelent a 
betegek, a felhasználók vagy más 
személyek egészségére vagy biztonságára, 
vagy a közegészség védelmének egyéb 
szempontjából, felszólítja az érintett 
gazdasági szereplő(ke)t, hogy a kockázat 
jellegével arányosan megállapított, ésszerű 
határidőn belül tegyen(ek) meg minden 
megfelelő átmeneti intézkedést annak 
biztosítására, hogy a forgalomba hozott 
vagy üzembe helyezett eszköz ne jelentsen 
többé kockázatot, vonják ki az eszközt a 
forgalomból vagy hívják vissza azt.

(1) Amennyiben 69. cikk szerinti értékelést 
követően egy tagállam úgy találja, hogy 
egy eszköz annak ellenére, hogy 
jogszerűen hozták forgalomba vagy 
helyezték üzembe, kockázatot jelent a 
betegek, a felhasználók vagy más 
személyek egészségére vagy biztonságára, 
vagy a közegészség védelmének egyéb 
szempontjából, haladéktalanul felszólítja 
az érintett gazdasági szereplő(ke)t, hogy a 
kockázat jellegével arányosan 
megállapított, ésszerű határidőn belül 
tegyen(ek) meg minden megfelelő átmeneti 
intézkedést annak biztosítására, hogy a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
eszköz ne jelentsen többé kockázatot, 
vonják ki az eszközt a forgalomból vagy 
hívják vissza azt.

Or. en

Módosítás 694
Mairead McGuinness
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Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam a következő 
megállapítások valamelyikére jut, a 70. 
cikk sérelme nélkül felszólítja az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy a meg nem 
felelés mértékével arányos ésszerű 
határidőn belül szüntesse meg az adott meg 
nem felelést:

(1) Amennyiben egy tagállam a következő 
megállapítások valamelyikére jut, a 70. 
cikk sérelme nélkül felszólítja az érintett 
gazdasági szereplőt, hogy a meg nem 
felelés mértékével arányos, egyértelműen 
meghatározott és a gazdasági szereplővel 
közölt ésszerű határidőn belül szüntesse 
meg az adott meg nem felelést:

Or. en

Módosítás 695
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a gazdasági szereplő a 
meg nem felelést nem szünteti meg az (1) 
bekezdésében említett időszakon belül, az 
érintett tagállam minden megfelelő 
intézkedést meghoz a termék 
forgalmazásának korlátozására vagy 
betiltására, vagy annak biztosítására, hogy 
azt a forgalomból kivonják vagy 
visszahívják. A tagállam a 68. cikkben 
említett elektronikus rendszeren keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot ezekről az 
intézkedésekről.

(2) Amennyiben a gazdasági szereplő a 
meg nem felelést nem szünteti meg az (1) 
bekezdésében említett időszakon belül, az 
érintett tagállam haladéktalanul meghoz 
minden megfelelő intézkedést a termék 
forgalmazásának korlátozására vagy 
betiltására, vagy annak biztosítására, hogy 
azt a forgalomból kivonják vagy 
visszahívják. A tagállam a 68. cikkben 
említett elektronikus rendszeren keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot ezekről az 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 696
Michèle Rivasi
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Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam egy 
eszközzel, vagy az eszközök egy 
meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával kapcsolatos potenciális 
kockázatot jelző értékelését követően úgy 
találja, hogy a betegek, a felhasználók és 
más személyek egészségének vagy 
biztonságának vagy a közegészség más 
szempontjának védelme érdekében az ilyen 
eszköznek, vagy az eszközök egy 
meghatározott kategóriájának vagy 
csoportjának a forgalmazását vagy üzembe 
helyezését be kell tiltani, korlátozni kell, 
vagy azt egyedi követelméyektől kell 
függővé tenni, vagy hogy az ilyen eszközt, 
eszközkategóriát vagy -csoportot a 
forgalomból ki kell vonni vagy vissza kell 
hívni, bármilyen szükséges és indokolt 
átmeneti intézkedést meghozhat.

(1) Amennyiben egy tagállam egy 
eszközzel, vagy az eszközök egy 
meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával kapcsolatos potenciális 
kockázatot jelző értékelését követően úgy
találja, hogy a betegek, a felhasználók és 
más személyek egészségének vagy 
biztonságának vagy a közegészség más 
szempontjának védelme érdekében az ilyen 
eszköznek, vagy az eszközök egy 
meghatározott kategóriájának vagy 
csoportjának a forgalmazását vagy üzembe 
helyezését be kell tiltani, korlátozni kell, 
vagy azt egyedi követelményektől kell 
függővé tenni, vagy hogy az ilyen eszközt, 
eszközkategóriát vagy -csoportot a 
forgalomból ki kell vonni vagy vissza kell 
hívni, bármilyen szükséges és indokolt 
átmeneti intézkedést meghoz.

Or. en

Módosítás 697
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberek egészségével és biztonságával 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság a 88. cikk (4) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el.

Az emberek egészségével és biztonságával 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben, vagy abban az esetben, 
ha ismert kockázati helyzetben a 
tagállamok nem avatkoznak be, a 
Bizottság a 88. cikk (4) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el.

Or. xm
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Indokolás

A tagállamok fellépését a bonyolult adminisztratív eljárások vagy a lobbycsoportok 
tevékenységei is akadályozhatják. A Bizottságnak tehát képesnek kell lennie arra, hogy 
azonnal alkalmazható megelőző intézkedéseket fogadjon el.

Módosítás 698
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokat az eseteket kivéve, amikor az 
emberi egészségre vagy a biztonságra 
jelentett súlyos kockázat miatt azonnali 
intézkedésre van szükség, az érintett 
gazdasági szereplőnek lehetőséget kell adni 
arra, hogy bármely intézkedés elfogadását 
megelőzően megfelelő határidőn belül 
észrevételeket nyújtson be az illetékes 
hatóságnak. Ha a gazdasági szereplő 
meghallgatása nélkül hoztak meg egy 
intézkedést, akkor a gazdasági szereplőnek 
lehetőséget kell adni arra, hogy a lehető 
leghamarabb észrevételeket tehessen, a 
meghozott intézkedést pedig azt követően 
haladéktalanul felül kell vizsgálni.

(2) Azokat az eseteket kivéve, amikor az 
emberi egészségre vagy a biztonságra 
jelentett súlyos kockázat miatt azonnali 
intézkedésre van szükség, az érintett 
gazdasági szereplőnek lehetőséget kell adni 
arra, hogy bármely intézkedés elfogadását 
megelőzően megfelelő és egyértelműen 
meghatározott határidőn belül 
észrevételeket nyújtson be az illetékes 
hatóságnak. Ha a gazdasági szereplő 
meghallgatása nélkül hoztak meg egy 
intézkedést, akkor a gazdasági szereplőnek 
lehetőséget kell adni arra, hogy a lehető 
leghamarabb észrevételeket tehessen, a 
meghozott intézkedést pedig azt követően 
haladéktalanul felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 699
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Bármely elfogadott intézkedést 
haladéktalanul vissza kell vonni vagy 
módosítani kell, amint a gazdasági szereplő 

(3) Bármely elfogadott intézkedést 
haladéktalanul vissza kell vonni vagy 
módosítani kell, amint a gazdasági szereplő 
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bizonyítja, hogy hatékony korrekciós 
intézkedéseket hozott.

kielégítően bizonyítja, hogy hatékony 
korrekciós intézkedéseket hozott.

Or. en

Módosítás 700
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölik az e rendelet 
végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot 
vagy illetékes hatóságokat. A tagállamok 
biztosítják hatóságaiknak az e rendelet 
alapján rájuk ruházott feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges hatásköröket, 
forrásokat, felszereléseket és ismereteket. 
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
illetékes hatóságokról, a Bizottság pedig
közzéteszi az illetékes hatóságok listáját.

(1) A tagállamok kijelölik az e rendelet 
végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot 
vagy illetékes hatóságokat. A tagállamok 
biztosítják hatóságaiknak az e rendelet 
alapján rájuk ruházott feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges hatásköröket, 
forrásokat, felszereléseket és ismereteket. 
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az 
illetékes hatóságokról, a Bizottság pedig 
közzéteszi az illetékes hatóságok listáját és 
kapcsolattartási adataikat.

Or. en

Módosítás 701
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállami illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, és minden olyan információt 
megosztanak egymással, amely e rendelet 
egységes alkalmazásához szükséges.

(1) A tagállami illetékes hatóságok 
együttműködnek egymással és a 
Bizottsággal, valamint – adott esetben – az
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal, és minden olyan 
információt megosztanak egymással és a 
Bizottsággal, amely e rendelet egységes 
alkalmazásához szükséges.
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Or. en

Módosítás 702
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
78 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78a. cikk
Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 

tanácsadó csoport
(1a) A Bizottság orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó európai tanácsadó 
csoportot hoz létre, hogy az tanácsot adjon 
számára és az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport számára 
a forgalomba hozatal műszaki, 
tudományos, szociális és gazdasági 
aspektusairól, valamint az Unióban az 
orvosi technológia és a kapcsolódó 
szolgáltatások rendelkezésre állásáról.
A csoport a betegek, orvosok, ápolók, 
gondozók és egészséggondozó 
létesítmények kezelői, az érintett 
orvostechnikai eszközök gyártói 
egyesületeinek, valamint más releváns 
fórumoknak a képviselőiből áll.
Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoport elnöke a Bizottság 
egyik képviselője.
Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoport munkájának 
átláthatónak kell lennie, az eredményeket 
pedig közölni kell a Bizottsággal és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal, továbbá azokat 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en
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Indokolás

A jogos érintetteknek, valamint a szabályozott iparágnak és másoknak lehetőséggel kell 
rendelkezniük arra, hogy tanácsot adjanak a Bizottságnak és a hatóságoknak az 
orvostechnikai eszközök műszaki, tudományos, szociális és kereskedelmi aspektusairól. E 
célból a Bizottságnak létre kell hoznia egy, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoportot. A tanácsadó csoport munkájának átláthatónak kell lennie, az 
eredményeket pedig a Bizottság és az e rendeletben létrehozott orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 703
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam kinevez egy három éves, 
megújítható időszakra egy tagot és egy 
póttagot az e rendelettel szabályozott 
területtel kapcsolatos szakértelem 
biztosítására, valamint egy tagot és egy 
póttagot az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 
[…/…]/EU rendelettel szabályozott 
területtel kapcsolatos szakértelem 
biztosítására. A tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy a két területtel kapcsolatos 
szakértelem biztosítására összesen egy 
tagot és egy póttagot neveznek ki.

Minden tagállam kinevez egy három éves, 
megújítható időszakra egy tagot és egy 
póttagot az e rendelettel szabályozott 
területtel kapcsolatos szakértelem 
biztosítására, valamint egy tagot és egy 
vagy több póttagot az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 
[…/…]/EU rendelettel szabályozott 
területtel kapcsolatos szakértelem 
biztosítására. A tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy a két területtel kapcsolatos 
szakértelem biztosítására összesen egy 
tagot és egy vagy több póttagot neveznek 
ki.

Or. en

Módosítás 704
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ellenőrzi az orvostechnikai 
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eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport tagjainak felkészültségét. A 
Bizottság minden esetben nyilvánosságra 
hozza ezen ellenőrzés eredményeit és 
információkkal szolgál az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport tagjainak felkészültségéről. 

Or. en

Indokolás

A rendelet megfelelő működéséhez az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak az orvostechnikai eszközök területén elismert és releváns felkészültséggel 
rendelkező személyekből kell állnia. A cikk bizonyítékot követel meg a felkészültségre 
vonatkozóan, de nem teszi egyértelművé, hogy ezt a hozzáértést kinek kell ellenőriznie. A 
felkészültséget ellenőrizni kell, ennek pedig a Bizottság feladatának kell lennie.

Módosítás 705
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport irányítja 
a kijelölt szervezeteknek a 39. cikkben 
meghatározott koordinációs csoportját.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kell irányítania a kijelölt 
szervezetek koordinációs csoportját annak biztosítása érdekében, hogy tiszteletben tartsák a 
részvételi követelményeket, valamint hogy megfelelőbb információkkal rendelkezhessenek a 
kijelölt szervezeteknek az EU egészében fennálló állapotáról.

Módosítás 706
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport eseti 
alapon felkérhet szakértőket és egyéb 
harmadik feleket, hogy vegyenek részt az 
üléseken, vagy nyújtsanak be írásos 
hozzájárulásokat.

(6) Az orvostechnikai eszközök 
iparágának, az egészségügyi 
szakembereknek, a laboratóriumoknak, a 
betegeknek és a fogyasztóknak az érdekeit 
uniós szinten képviselő szervezeteket adott 
esetben megfigyelőként hívják meg az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport üléseire. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport eseti alapon felkérhet 
más szakértőket és egyéb harmadik feleket, 
hogy vegyenek részt az üléseken, vagy 
nyújtsanak be írásos hozzájárulásokat.

Or. en

Indokolás

Az érintetteket az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport plenáris 
üléseire – nem pedig alcsoportjainak üléseire – kell meghívni az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó uniós szabályozási rendszer folyamatos átláthatóságának és inkluzív jellegének 
biztosítása érdekében.

Módosítás 707
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport állandó
vagy ideiglenes alcsoportokat hozhat létre. 
Adott esetben az orvostechnikai 
eszközöket gyártó vállalatok, egészségügyi 
szakemberek, laboratóriumok, betegek és
fogyasztók érdekeit uniós szinten képviselő 
szervezeteket megfigyelőként meg kell 
hívni az ilyen alcsoportokba.

(7) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó
állandó tanácsadó csoportot hoz létre és
ideiglenes alcsoportokat hozhat létre. Adott 
esetben a betegek, egészségügyi 
szakemberek, laboratóriumok, fogyasztók 
és az orvostechnikai eszközöket gyártó 
vállalatok érdekeit uniós szinten képviselő 
szervezeteket megfigyelőként meg kell 
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hívni az ilyen alcsoportokba.

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoport tagjait az ilyen 
alcsoportokba – adott esetben –
tanácsadóként lehet meghívni.

Or. en

Módosítás 708
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az 
érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel 
foglalkozó csoportot hoz létre az érdekelt 
felek uniós szinten szerveződő 
képviselőinek részvételével. Ez a csoport 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport mellett 
tevékenykedik és azzal együttműködve 
tanácsadást nyújt a Bizottságnak és a 
tagállamoknak az orvosi technológia és a 
rendelet végrehajtásának különböző 
szempontjairól.

Or. en

Módosítás 709
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport támogatja 
a Bizottságot a vigilanciai adatokra és a 
piacfelügyeleti tevékenységekre – köztük 
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bármely megtett megelőző 
egészségvédelmi intézkedésre – vonatkozó 
összefoglaló hathavonkénti nyújtásában. 
Ez az információ a 27. cikk szerinti 
európai adatbankon keresztül 
hozzáférhető.

Or. en

Indokolás

A vigilanciára és a piacfelügyeletre vonatkozó információk összefoglalója az egészségügyi 
szakemberek és a nyilvánosság javát szolgálja. Mivel ezt az információt bizalmasan kell 
kezelni, ezen információ európai adatbank számára történő nyújtására az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport a megfelelő fórum.

Módosítás 710
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
választottbírósági fórumként jár el a 
kijelölt szervezetek hatásköreiről szóló IV. 
fejezettel kapcsolatos jogvitákban.

Or. en

Indokolás

A közös értékelési csoportnak és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak hatékonyan kell nyomon követnie a kijelölt szervezetek munkáját. Fokozni fogja 
ezt a felügyeletet, ha az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportra bízzák 
a kijelölt szervezet felfüggesztésének hatályon kívül helyezésére irányuló feladatot.

Módosítás 711
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó tanácsadó csoport működése, 
többek között – adott esetben –
vélemények vagy ajánlások, illetve más 
álláspontok orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó tanácsadó csoport általi 
elfogadása.

Or. en

Módosítás 712
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a Bizottsággal és a nemzeti hatóság 
szerinti tagállam kijelölt szervezeteiért 
felelős nemzeti hatósággal közösen 
értékeli a valamely megfelelőségértékelő 
szervezet által benyújtott kijelölés iránti 
kérelmet, minden olyan esetben, amikor a 
kérelmező szerv – állítása szerint – a III. 
osztályba sorolt eszközök, a szervezetbe 
beültetett, gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök, illetve emberi vagy 
állati eredetű életképtelen emberi szövetek 
vagy sejtek, vagy ezek származékainak 
felhasználása tekintetében hatáskörrel 
rendelkezik. 

Or. en

Módosítás 713
Mairead McGuinness

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

ab) megállapítja és dokumentálja a 
megfelelőségértékeléssel összefüggő 
tevékenységeket ellátó személyzet 
felkészültségére és a képesítésére 
(ismeretek, tapasztalatok és más szükséges 
felkészültség), valamint a kiválasztásukra 
és engedélyezésükre irányuló eljárásokra, 
továbbá a szükséges (alap- és tovább-) 
képzésre vonatkozó magas szintű elveket. 
A képesítési kritériumok foglalkoznak a 
megfelelőségértékelési eljárás keretében, 
valamint a kijelölés hatálya alá tartozó 
eszközökkel, technológiákkal és 
területekkel összefüggésben elvégzendő 
különféle funkciókkal.

Or. en

Módosítás 714
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) felülvizsgálja és jóváhagyja a 
tagállamok illetékes hatóságainak 
kritériumait a 80. cikk (1) bekezdésének 
fenti ab) pontja tekintetében;

Or. en

Módosítás 715
Mairead McGuinness

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

(1a) az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
létrehozza és fenntartja a megfelelő 
képesítéssel rendelkező és elismert 
klinikai szakértők és klinikai 
szakterületeik listáját, és azokat – a 44. 
cikk szerinti kijelölési követelmény 
betartása céljából – a III. osztályba sorolt 
eszközök, a szervezetbe beültetett, 
gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök, illetve emberi vagy 
állati eredetű életképtelen emberi szövetek 
vagy sejtek, vagy ezek származékainak 
felhasználása tekintetében kijelölt 
megfelelőségértékelő szervezetek 
rendelkezésére bocsátja.

Or. en

Indokolás

A klinikai bizonyítékok független klinikai szakértők általi teljes körű és megfelelő 
értékelésének garantálása érdekében létre kell hozni az elismert klinikai szakértők európai 
szintű listáját. A III. osztályba sorolt eszközök tekintetében kijelölt szervezetek ezután a 
klinikai bizonyítékok értékelése során kötelesek erről a listáról szakértőt vagy szakértőket 
választani.

Módosítás 716
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
meghallgatja az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó tanácsadó 
csoportot. Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
tudomásul veszi vélemények vagy 
ajánlások, illetve más álláspontok 
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orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
tanácsadó csoport általi elfogadását, és 
ezeket – adott esetben – maga is 
elfogadhatja. 

Or. en

Módosítás 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

törölve

Or. en

Módosítás 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport létfontosságú szerepet játszik 
a szabályozási keretben. Feladatát ezért részletesebben kell leírni.
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Módosítás 719
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

törölve

Or. fr

Módosítás 720
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

b) ellenőrzi bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusait a 44. cikknek 
megfelelően;

Or. fr

Módosítás 721
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

b) az orvostechnikai eszközök bizonyos 
típusaira vonatkozóan tudományos 
értékelést biztosít, a 44. cikknek 
megfelelően;

Or. en
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Módosítás 722
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hozzájárul bizonyos 
megfelelőségértékelési eljárások ellenőrző 
mechanizmusaihoz a 44. cikknek 
megfelelően;

b) rendszeresen nyomon követi a 
technikai fejlődést, különösen a III. 
osztályba sorolt, beültethető 
orvostechnikai eszközök esetében;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 723
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) értékeli, hogy az orvostechnikai 
eszközök e rendelettel elérni kívánt 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó alapvető követelmények
elegendőek-e, továbbá meghatározza az I. 
melléklet szükséges módosításait.
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Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) hozzájárul az e rendelet hatékony és 
összehangolt végrehajtását célzó útmutatás 
kidolgozásához.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport létfontosságú szerepet játszik 
a szabályozási keretben. Feladatát ezért részletesebben kell leírni.

Módosítás 725
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) támogatja a tagállamok illetékes 
hatóságait a klinikai vizsgálatokkal, a 
vigilanciával és a piacfelügyelettel 
kapcsolatos tevékenységeik 
összehangolásában;

d) iránymutatásokat dolgoz ki az
orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
klinikai vizsgálatokra vonatkozóan;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport létfontosságú szerepet játszik 
a szabályozási keretben. Feladatát ezért részletesebben kell leírni.

Módosítás 727
Holger Krahmer



AM\936128HU.doc 75/186 PE510.767v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) rendszeresen felülvizsgálja az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
normákat és szabványokat;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport létfontosságú szerepet játszik 
a szabályozási keretben. Feladatát ezért részletesebben kell leírni.

Módosítás 729
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) kidolgozza és végrehajtja az európai 
piacfelügyeleti programra vonatkozó 
keretet;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatala utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) folyamatosan nyomon követi a 
technikai fejlődést, különösen a 
beültethető eszközök területén, és értékeli, 
hogy az e rendeletben a biztonságosságra 
és teljesítőképességre vonatkozóan előírt 
alapvető követelmények megfelelőek-e az 
orvostechnikai eszközök 
biztonságosságának és 
teljesítőképességének biztosításához, és 
meghatározza az I. melléklet 
módosításának szükségességét;
fb) bizonyos orvostechnikai eszközök
klinikai vizsgálatokra vonatkozóan 
iránymutatásokat dolgoz ki;
fc) hozzájárul az orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó szabványok 
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kidolgozásához;
fd) hozzájárul az egységes műszaki 
előírások kidolgozásához;
fe) kidolgozza és kezeli az európai 
piacfelügyeleti program keretét;
ff) kidolgozza a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságokra vonatkozó minőségirányítási 
rendszerrel kapcsolatos 
minimumkövetelményeket;
fg) közös piacfelügyeletet és közös 
tesztprojekteket szervez;
fh) képzési programokat szervez és a 
piacfelügyelettel foglalkozó nemzeti 
köztisztviselők körében csereprogramokat 
szervez a kijelölt szervezetek kijelölésére, a 
nyomon követésre és a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozóan;
fi) tájékoztató kampányokat és közös 
látogatási programokat szervez;
fj) a 41. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően hat hónapon belül 
véleményezi a VII. mellékletben 
meghatározott osztályozási 
kritériumoknak egy adott eszközre, illetve 
eszközök kategóriájára vagy csoportjára 
történő alkalmazását;
fk) a 41. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően a Bizottság kérésére 
véleményt nyújt valamely eszköznek, 
illetve eszközök kategóriájának vagy 
csoportjának osztályozásáról.

Or. en

Módosítás 731
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)



PE510.767v01-00 78/186 AM\936128HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) kidolgozza a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságokra vonatkozó minőségirányítási 
rendszerrel kapcsolatos 
minimumkövetelményeket;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 732
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) közös piacfelügyeletet és közös 
tesztprojekteket szervez a tagállamokban;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 733
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fd) megszervezi a tagállamok 
hatásköreinek megosztását a 
piacfelügyelet, a kijelölt szervezetek és a 
klinikai értékelések tekintetében;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 734
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fe) tájékoztató kampányokat és közös 
ellenőrzési programokat szervez;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.
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Módosítás 735
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ff) kidolgozza az ahhoz szükséges 
előkövetelményeket, hogy a 41. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően hat hónapon 
belül véleményt lehessen nyújtani egy 
adott orvostechnikai eszközre, illetve 
orvostechnikai eszközök egy csoportjára 
vonatkozó, a VII. melléklet szerinti 
osztályozási kérelemről;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 736
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fg) kidolgozza az ahhoz szükséges 
előkövetelményeket, hogy a 41. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a Bizottság 
kérésére véleményt lehessen nyújtani egy 
adott orvostechnikai eszköznek, illetve 
orvostechnikai eszközök egy csoportjának 
osztályozásáról;
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Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 737
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
80 cikk – 1 bekezdés – f h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fh) keretprogramot dolgoz ki a 
forgalomba hozatalt követő 
piacfelügyeletre;

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoportnak kulcsfontosságú szerepet 
kell játszania a betegek biztonságának javítása terén. Ez megköveteli a feladatoknak a 
javaslattervezethez képest részletes leírását és meghatározását, ideértve azt is, hogy az 
alapvető követelményeknek és az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabványoknak lépést 
kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A rendszer egy másik fontos aspektusa a forgalomba 
hozatal utáni piacfelügyelet. A korlátozott pénzügyi és személyzeti erőforrások szükségessé 
teszik a tagállamok közötti fokozott koordinációt és együttműködést.

Módosítás 738
Nora Berra

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

80a. cikk
Tudományos tanácsadó testület

(1) A Bizottság az orvostechnikai eszközök 
területén tevékenykedő, az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport által személyes minőségükben 
kinevezett legfeljebb 15 tudományos 
és/vagy klinikai szakértőből álló 
tudományos tanácsadó testületet hoz létre, 
és biztosítja számára a logisztikai 
támogatást.
(2) A szakértők kinevezésekor a Bizottság 
biztosítja az orvostechnikai eszközök 
szempontjából jelentős orvosi 
szakterületek átfogó, megfelelő és 
kiegyensúlyozott képviseletét, a szakértők 
munkavégzését esetlegesen érintő érdekek 
közzétételét és titoktartási záradék 
aláírását. A tudományos tanácsadó 
testület saját hatáskörében az egyes orvosi 
szakterületekért felelős szakértői 
munkacsoportokat hozhat létre. A 
Bizottság vagy az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport felkérheti a tudományos 
tanácsadó testületet, hogy az e rendelet 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben 
tudományos tanácsadást nyújtson.
(3) A tudományos tanácsadó testület a 
tagjai közül elnököt és elnökhelyettest 
nevez ki hároméves időszakra, amely 
egyszer meghosszabbítható. Kellően 
indokolt esetben a tagok többsége 
felszólíthatja az elnököt és/vagy az 
elnökhelyettest a lemondásra.
(4) A tudományos tanácsadó testület 
elfogadja eljárási szabályzatát, amely 
különösen a következőkre vonatkozó 
eljárásokat állapítja meg:
a) a szakértői munkacsoport működése;
b) az elnök és az elnökhelyettes kinevezése 
és leváltása,
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c) a 44. cikkben említett tudományos 
értékelés, beleértve a sürgős esetekben 
nyújtott értékelést is,
Az eljárási szabályzat a Bizottság kedvező 
véleményének kézhezvételét követően lép 
hatályba.

Or. en

Módosítás 739
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tanácsadás a legújabb tudományos 
fejleményekkel kapcsolatban egy 
meghatározott eszköz, vagy az eszközök 
egy meghatározott kategóriája vagy 
csoportja tekintetében;

b) tudományos tanácsadás és technikai 
segítségnyújtás a legújabb tudományos 
fejlemények meghatározásával
kapcsolatban egy meghatározott eszköz, 
vagy az eszközök egy meghatározott 
kategóriája vagy csoportja tekintetében;

Or. en

Indokolás

Javított megfogalmazás, valamint a referencialaboratóriumok feladatainak egyértelműbb 
meghatározása.

Módosítás 740
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) hozzájárulás nemzetközi szintű
szabványok kidolgozásához;

f) hozzájárulás az egységes műszaki 
előírások, valamint a nemzetközi 
szabványok kidolgozásához;

Or. en
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Indokolás

A referencialaboratóriumok megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal és klinikai készségekkel 
fognak rendelkezni ahhoz, hogy hozzájáruljanak az egységes műszaki előírások 
kidolgozásához. A megfogalmazás javítása.

Módosítás 741
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, ami 
befolyásolhatja pártatlanságukat. Arra 
kötelezik magukat, hogy a közjó érdekében 
és függetlenül járnak el. Nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot kérésre hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára. Ez a cikk 
nem vonatkozik az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselőire.

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, illetve 
az ellátási láncban, ami befolyásolhatja 
pártatlanságukat. Arra kötelezik magukat, 
hogy a közjó érdekében és függetlenül 
járnak el. Nyilatkoznak az orvostechnikai 
eszközök iparággal, illetve az ellátási 
lánccal kapcsolatos bármely közvetlen és 
közvetett érdekeltségükről, és amint 
lényeges változás következik be e téren, 
frissítik ezt a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot kérésre hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára. Ez a cikk 
nem vonatkozik az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselőire.

Or. en

Módosítás 742
Antonyia Parvanova

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

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, ami 
befolyásolhatja pártatlanságukat. Arra 
kötelezik magukat, hogy a közjó érdekében 
és függetlenül járnak el. Nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot kérésre hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára. Ez a cikk 
nem vonatkozik az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselőire.

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, ami 
befolyásolhatja pártatlanságukat. Arra 
kötelezik magukat, hogy a közjó érdekében 
és függetlenül járnak el. Nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot az Európai Bizottság 
honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. en

Módosítás 743
Michèle Rivasi

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, ami 
befolyásolhatja pártatlanságukat. Arra 
kötelezik magukat, hogy a közjó érdekében 
és függetlenül járnak el. Nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai és 
az uniós referencialaboratóriumok 
személyzete nem rendelkezhetnek olyan 
anyagi vagy egyéb érdekeltséggel az 
orvostechnikai eszközök iparágban, ami 
befolyásolhatja pártatlanságukat. Arra 
kötelezik magukat, hogy a közjó érdekében 
és függetlenül járnak el. Nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
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változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot kérésre hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára. Ez a cikk
nem vonatkozik az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselőire.

változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára. Ez a bekezdés nem 
vonatkozik az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselőire.

Or. en

Módosítás 744
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport által eseti 
alapon meghívott szakértőknek és egyéb 
harmadik feleknek az adott témával 
kapcsolatban kell érdekeltségi 
nyilatkozatot tenniük.

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
alcsoportokban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselője nyilatkozik az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot az Európai Bizottság 
honlapján nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni. Ez nem vonatkozik az 
orvostechnikai eszközök iparágának 
képviselőire.

Or. en

Módosítás 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés



AM\936128HU.doc 87/186 PE510.767v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport által eseti 
alapon meghívott szakértőknek és egyéb 
harmadik feleknek az adott témával 
kapcsolatban kell érdekeltségi 
nyilatkozatot tenniük.

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport által eseti 
alapon meghívott szakértőknek és egyéb 
harmadik feleknek az adott témával 
kapcsolatban kell érdekeltségi 
nyilatkozatot tenniük, érdekeltségi 
nyilatkozatukat pedig állandó jelleggel 
kell a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni.

Or. en

Módosítás 746
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
82 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

82a. cikk
Tudományos tanácsadás

(1) A Bizottság megkönnyíti a 44. cikkben 
előírt tudományos értékelés által érintett 
innovatív eszközök gyártói számára a 
tudományos tanácsadó testület vagy 
valamely uniós referencialaboratórium 
által nyújtott, az eszközök 
megfelelőségének megfelelő vizsgálatára 
vonatkozó kritériumokkal, különösen a 
klinikai értékeléshez szükséges klinikai 
adatokkal kapcsolatos információkat 
biztosító tanácsadáshoz való hozzáférést.
(2) A tudományos tanácsadó testület vagy 
egy uniós referencialaboratórium által 
nyújtott tanácsadás nem rendelkezik 
kötelező erővel.
(3) A Bizottság az üzleti titoknak minősülő 
információk törlését követően közzéteszi 
az (1) bekezdésben említett tudományos 
tanácsok összefoglalóit.
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Or. en

Módosítás 747
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 748
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ilyen nyilvántartásokat koordináltan és harmonizáltan kell kialakítani a korlátozott 
felhasználású adatok megterhelő gyűjtésének elkerülése, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a nyilvántartások kialakítására szánt erőforrásokat hatékonyan használják 
fel. A nyilvántartások csak akkor elemezhetők együttesen és csak akkor biztosíthatnak a 
forgalomba hozatalt követő biztonságosságra vonatkozóan értékes információkat, ha azokat 
koordinált és harmonizált módon szervezik meg.

Módosítás 749
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 750
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 

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

végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az előírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
szankció visszatartó erejű jellegét a 
jogsértés eredményeként szerzett anyagi 
haszonhoz képest kell meghatározni. A 
tagállamok e rendelkezésekről [e rendelet 
alkalmazási időpontját megelőző 3 hónap]-
ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintő minden későbbi 
módosításról is.

Or. es

Indokolás

Ahhoz, hogy a szankció a csalárd magatartástól visszatartson, továbbá a szankció 
hatékonyságának biztosítása érdekében, a szankciónak jelentősen meg kell haladnia a gyártó 
által az elkövetett jogsértés vagy csalás eredményeként szerzett anyagi hasznot. 

Módosítás 751
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 
2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 4. cikk 
(5) bekezdésében, a 8. cikk 
(2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 41. cikk 
(4) bekezdésében, a 42. cikk 
(11) bekezdésében, a 45. cikk 
(5) bekezdésében, az 51. cikk 
(7) bekezdésében, az 53. cikk 
(3) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 
2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 4. cikk 
(5) bekezdésében, a 8. cikk 
(2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására az e 
cikkben meghatározott feltételek szerint.
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alapuló jogi aktusok elfogadására az e 
cikkben meghatározott feltételek szerint.

Or. fr

Módosítás 752
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok kidolgozása során kikéri az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport tanácsát. 

Or. en

Módosítás 753
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 
4. cikk (5) bekezdésében, a 8. cikk 
(2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 41. cikk 
(4) bekezdésében, a 42. cikk 
(11) bekezdésében, a 45. cikk 
(5) bekezdésében, az 51. cikk 
(7) bekezdésében, az 53. cikk 
(3) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett jogi aktusok 
elfogadására való, Bizottságra ruházott 

(2) A 2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 
4. cikk (5) bekezdésében, a 8. cikk 
(2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett jogi aktusok 
elfogadására való, Bizottságra ruházott 
felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését 
követő határozatlan időtartamra szól.
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felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését 
követő határozatlan időtartamra szól.

Or. fr

Módosítás 754
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, 
a 8. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 41. cikk 
(4) bekezdésében, a 42. cikk 
(11) bekezdésében, a 45. cikk 
(5) bekezdésében, az 51. cikk 
(7) bekezdésében, az 53. cikk 
(3) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (2) és (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (5) bekezdésében, 
a 8. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikk 
(4) bekezdésében, a 24. cikk 
(7) bekezdésében, a 25. cikk 
(7) bekezdésében, a 29. cikk 
(2) bekezdésében, a 40. cikk 
(2) bekezdésében, a 74. cikk 
(4) bekezdésében és a 81. cikk 
(6) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. fr

Módosítás 755
Gaston Franco
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Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 32. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság elfogadhatja 
a szükséges intézkedéseket annak 
meghatározására, hogy egy adott termék 
vagy termékcsoport a „kozmetikai termék”
fogalommeghatározás alá tartozik-e.

A 32. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság elfogadhatja 
a szükséges intézkedéseket annak 
meghatározására, hogy egy adott termék a 
„kozmetikai termék” fogalommeghatározás 
alá tartozik-e. A kozmetikai termékekkel 
foglalkozó állandó bizottság és a 
megfelelő érdekeltek támogatást, tanácsot 
és szakértelmet biztosítanak a 
Bizottságnak a kozmetikai határesetekkel 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A kozmetikai termékek határesetnek minősítése alapvetően valamely termék, kiszerelése és az 
azzal kapcsolatos állítások eseti alapon történő értékeléséhez kapcsolódik. A kulturális háttér 
és a nyelv fontos tényezők valamely kozmetikai termék nemzeti felfogása szempontjából és az 
azzal kapcsolatos állítások fogyasztók általi felfogása szempontjából, továbbá 
kulcsfontosságúak valamely kozmetikai termék minősítése terén. A kozmetikai termékek 
határesetei státuszára vonatkozó tájékozott döntések érdekében a tagállami és az érintett 
ágazatokbeli szakértőknek a Bizottság részére tanácsot kell adniuk.

Módosítás 756
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 90/385/EGK és a 93/42/EGK 
irányelvektől eltérve az e rendeletnek 
megfelelő megfelelőségértékelő 
szervezetek már e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt kinevezhetők és 
kijelölhetők. Azok a kijelölt szervezetek, 
amelyek kijelölése e rendelet szerint

(4) A 90/385/EGK és a 93/42/EGK 
irányelvektől eltérve az e rendeletnek 
megfelelő megfelelőségértékelő 
szervezetek már e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt kinevezhetők és 
kijelölhetők. Azok a kijelölt szervezetek, 
amelyek kijelölése e rendelet szerint 



PE510.767v01-00 94/186 AM\936128HU.doc

HU

történt, már e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt alkalmazhatják az e 
rendeletben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárásokat és 
kiállíthatnak tanúsítványokat e rendelet 
szerint.

történt, már e rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt alkalmazhatják az e 
rendeletben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárásokat és 
kiállíthatnak tanúsítványokat e rendelet 
szerint, ha biztosítva van a releváns 
felhatalmazáson alapuló és végrehajtási 
jogi aktusok végrehajtása.

Or. de

Módosítás 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének 
e) pontja alapján e rendelet hatálya alá 
tartozó eszközök, amelyeket a 
tagállamokban hatályos szabályok szerint e 
rendelet alkalmazását megelőzően 
jogszerűen hoztak forgalomba vagy 
helyeztek üzembe, az érintett 
tagállamokban továbbra is forgalomba 
hozhatók és üzembe helyezhetők.

(7) A 41. cikk szerinti forgalombahozatali 
engedélynek kell vonatkoznia az e rendelet 
hatálya alá tartozó, a IIb. és a III. 
osztályba sorolt olyan, már a piacon lévő 
eszközökre, amelyeket a tagállamokban 
hatályos szabályok szerint e rendelet 
alkalmazását megelőzően jogszerűen 
hoztak forgalomba vagy helyeztek 
üzembe. Az e rendelet hatálybalépésétől 
számított hat hónapos átmeneti időszak 
során a gyártóknak vagy az eszközök 
forgalomba hozataláért felelős 
jogalanynak be kell jelenteniük a 
centralizált, vagy – adott esetben –
decentralizált engedélyezési szervnek az 
általuk forgalomba hozott, IIb. és III. 
osztályba sorolt orvostechnikai 
eszközöket, a megfelelőségértékelési 
eljárás eredményeivel együtt, annak 
érdekében, hogy azok az e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éves 
időszakban továbbra is forgalmazhatók 
legyenek. Ezen időszak lejáratát követően 
ezek csak akkor hozhatók forgalomba, ha 
időközben engedélyt kaptak, illetve 
vonatkozásukban engedély iránti kérelmet 
nyújtottak be.
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Az e rendelet hatálya alá tartozó minden 
más olyan, már a piacon lévő eszköz, 
amelyet a tagállamokban hatályos 
szabályok szerint e rendelet alkalmazását 
megelőzően jogszerűen hoztak forgalomba 
vagy helyeztek üzembe, az érintett 
tagállamokban továbbra is forgalomba 
hozhatók és üzembe helyezhető.

Or. en

Indokolás

A magas kockázattal járó orvostechnikai eszközöket eleddig pusztán a gyártó által megrendelt 
és a kijelölt szervezet által elvégzett megfelelőségértékelési eljárás alapján forgalomba 
lehetett hozni, ami néhány esetben egészségügyi katasztrófákhoz vezetett. E rendelet 
hatálybalépésével nem lehet ezen eszközök esetében kettős mércét alkalmazni attól függően, 
hogy mikor hozták azokat forgalomba.

Módosítás 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 25. cikk (2) és (3) bekezdését és a 45. 
cikk (4) bekezdését [18 hónappal a (2) 
bekezdésben említett alkalmazási időpontot 
követően]-tól/-től kell alkalmazni;

a) a 25. cikk (2) és (3) bekezdését és a 45. 
cikk (4) bekezdését [18 hónappal a (2) 
bekezdésben említett alkalmazási időpontot 
követően]-tól/-től kell alkalmazni, feltéve, 
hogy a megfelelő elektronikus rendszer 
validálása megtörtént és már működik;

Or. en

Indokolás

Az adatok elektronikus rendszerbe való bevitelére irányuló kötelezettségnek csak akkor lehet 
eleget tenni, ha a rendszerek (az eszközök és gazdasági szereplők regisztrációjának 
elektronikus rendszere, valamint a kijelölt szervezetek által kiadott tanúsítványokkal 
kapcsolatos információk összegyűjtésére és feldolgozására szolgáló elektronikus rendszer) 
már készen vannak és megfelelő időben működnek.
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Módosítás 759
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a fennmaradó kockázatok lehető 
legnagyobb mértékű csökkentése 
megfelelő védelmi intézkedések révén, 
ideértve a riasztást is;

c) a fennmaradó kockázatok lehető 
legnagyobb mértékű csökkentése 
megfelelő védelmi intézkedések révén, 
ideértve a riasztást is; ennélfogva 
figyelembe kell vennie a veszélyek és 
kockázatok kezelése terén 
humánrelevanciával bíró modellek, 
toxicitási útvonalak, kedvezőtlen alakulási 
útvonalak, és bizonyítékalapú toxikológia 
alapján kifejlesztett legújabb eszközöket és 
koncepciókat; és

Or. en

Indokolás

- Amint azt az Európai Bizottság tudományos bizottságainak a „Kockázatértékelés új 
kihívásai – 2012. október: Váltás a központi toxicitási útvonalak biológiailag jelentős 
zavarairól egyre több humánadat felhasználása irányába” című vitaanyaga is tartalmazza. 
Emellett a REACH-rendelet idén év elején (2013. február) végzett felülvizsgálata hasonló 
észrevételeket tett e mechanizmusokra, a veszély- és kockázatértékelés tekintetében jelentkező 
új kihívások megfelelőbb kezelése érdekében.

Módosítás 760
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – I rész – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) A fenti a)–d) pont nem csökkenti a 
klinikai vizsgálatok az eszközök 
kockázatainak, veszélyeinek és 
teljesítményének megfelelő kezelése 
érdekében és a forgalomba hozatal utáni 
klinikai nyomon követés szükségességét.
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Or. en

Módosítás 761
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a több beültethető alkatrészből álló 
eszközök esetében az eszközök különböző 
gyártóktól származó alkatrészeinek fizikai 
összeférhetősége;

Or. en

Módosítás 762
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre és 
ésszerű mértékűre csökkenjenek. Különös 
figyelmet kell fordítani az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 

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

feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre, és amelyeket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás alapján azonosítanak.
Külön figyelmet kell fordítani az Európai 
Bizottság tudományos bizottságainak (a 
SCENIHR, az SCCS és a SCHER) a 
„Kockázatkezelés új kihívásainak kezelése 
– 2012. október” című és a REACH-
rendelet felülvizsgálatáról szóló 
(COM(2013)0049 – 2013. február) 
vitaanyagaiban adott ajánlásaira, ugyanis 
mindkettő elismerte, hogy a 
„toxikológiában átmenet zajlik az 
anyagok toxikus hatásmechanizmusa 
értékelésének mechanikusabb, jobban 
útvonalon alapuló, sejt- és számítógép-
alapú megközelítése felé”.

Or. en

Módosítás 763
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre és 
ésszerű mértékűre csökkenjenek. Különös 
figyelmet kell fordítani az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a veszélyes anyagok okozta 
kockázatok a lehető legkisebbre és ésszerű 
mértékűre csökkenjenek. E rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
ki kell vonni a forgalomból azokat az 
anyagokat, amelyek az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
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mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre, és amelyeket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás alapján azonosítanak.

európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagok, kivéve, 
ha nem áll rendelkezésre biztonságosabb 
alternatíva. Amennyiben nem léteznek 
biztonságosabb alternatívák, az 
orvostechnikai eszközöket címkével kell 
ellátni és a gyártónak a műszaki 
dokumentációban kifejezetten meg kell 
indokolnia ezen anyagok használatát, 
különösen e bekezdés és a műszaki 
dokumentáció biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeinek betartása tekintetében, 
és a használati útmutatóban tájékoztatást 
kell adnia az e betegcsoportok számára 
fennmaradó kockázatokról, és adott 
esetben megfelelő elővigyázatossági 
intézkedésekről. E rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
fokozatosan ki kell vonni a forgalomból 
azokat az eszközöket, amelyek a beteg 
testével érintkezésbe kerülő olyan
endokrinromboló tulajdonságú anyagokat 
tartalmaznak, amelyek tudományos 
bizonyítékok alapján feltehetően súlyos 
hatást gyakorolnak az emberi egészségre, 
és amelyeket a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás alapján azonosítanak, 
illetve amelyek az endokrin diszruptorok 
azonosítási kritériumairól szóló 
(2013/.../EU) bizottsági ajánlás szerint 
ismerten vagy vélelmezetten endokrin 
diszruptorok, kivéve, ha nem áll 
rendelkezésre biztonságosabb alternatív 
anyag. Amennyiben nem léteznek 
biztonságosabb alternatívák, az 
orvostechnikai eszközöket címkével kell 
ellátni, és a gyártónak a műszaki 
dokumentációban kifejezetten meg kell 
indokolnia ezen anyagok használatát, 
különösen e bekezdés biztonságosságra és 
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teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények betartása tekintetében, és a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az e betegcsoportok számára
fennmaradó kockázatokról, és adott 
esetben megfelelő elővigyázatossági 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre és 
ésszerű mértékűre csökkenjenek. Különös 
figyelmet kell fordítani az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre.
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Or. en

Indokolás

A javaslat korlátozza azokra az endokrin diszruptorokra korlátozza a különleges figyelmet, 
melyeket a REACH-rendelet alapján azonosítottak. Ez túlságosan megszorító. Figyelembe 
kell venni például a Bizottság endokrin diszruptorokra vonatkozó, készülő kritériumait is.

Módosítás 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 
okozta kockázatok a lehető legkisebbre és 
ésszerű mértékűre csökkenjenek. Különös 
figyelmet kell fordítani az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és 
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokra, 
valamint azokra az endokrinromboló 
tulajdonságú anyagokra, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre, vagy amelyeket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás alapján azonosítanak, 
vagy pedig az endokrin diszruptorok 
azonosítási kritériumairól szóló 
(2013/.../EU) bizottsági ajánlás szerint 
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ismerten vagy vélelmezetten endokrin 
diszruptorok.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló az endokrin diszruptorok azonosítását a REACH-rendelet 59. cikkével 
összekapcsolni, mivel ez a jogszabályhely nem adja meg az endokrin diszruptorok teljes 
listáját. Az endokrin diszruptorok REACH-rendelet szerinti azonosításának – mely igen lassú 
(eddig csak igen kevés anyag esetében történt meg) és eltérő logikát követ (jelöltlista) – csak 
egy lehetőségnek szabad lennie. A Bizottságnál most folyik az endokrin diszruptorok 
azonosítási kritériumainak meghatározása, és a jövőbeli ajánlásnak megfelelő hivatkozási 
alapot kell nyújtania.

Módosítás 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az eszközök, vagy azok részei, 
amelyeket az alábbi rendeltetési célokra 
szánnak:

Az eszközök, vagy azok részei, amelyeket 
az alábbi rendeltetési célokra szánnak:

Or. en

(Az AT4. módosítás ezt az albekezdést mesterségesen több részre bontja [a fenti szöveget 
követő felsoroláspontok miatt]. Ezt a módosítást ugyanezen szerzőknek az albekezdés 

[módosításra nem javasolt] felsoroláspontok utáni főrészéhez fűzött módosításával együtt kell 
értelmezni.)

Indokolás

Ezen albekezdés kezdetét módosítani kell a kapcsolódó módosítás javaslatának megfelelően, 
mely elérhető alternatívák hiányában az egyes CMR ftalátok címkézési rendelkezéseiről az 
CMR és ED-anyagok betiltására való áttérést javasolja.

Módosítás 767
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban tartalmaznak az 
1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. 
részének 1A. vagy 1B. kategóriájába 
tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokhoz sorolt
ftalátokat, azt fel kell tüntetni magán a 
ftalátokat tartalmazó eszközön és/vagy az 
egyes egységek csomagolásán, vagy adott 
esetben a kereskedelmi csomagoláson.
Amennyiben az ilyen eszközök 
rendeltetésük szerint gyermekek vagy 
terhes, illetve szoptató anyák kezelésére is 
szolgálnak, a gyártónak a műszaki 
dokumentációban kifejezetten meg kell 
indokolnia ezen anyagok használatát, 
különösen e bekezdés a biztonságosságra 
és teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények betartása tekintetében, és a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az ezen felhasználói csoportok 
számára jelentette fennmaradó 
kockázatokról, és adott esetben megfelelő 
óvintézkedésekről.

 a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban tartalmaznak 
ftalátokat, ezeket az anyagokat fel kell 
tüntetni magán a ftalátokat tartalmazó 
eszközön és/vagy az egyes egységek 
csomagolásán, vagy adott esetben a 
kereskedelmi csomagoláson, e rendelet 
hatálybalépésétől számított öt éven belül 
fokozatosan ki kell vonni a forgalomból, 
kivéve, ha nem áll rendelkezésre 
biztonságosabb alternatív anyag. 
Amennyiben nem léteznek biztonságosabb 
alternatívák, az orvostechnikai eszközöket 
címkével kell ellátni, és a gyártónak a 
műszaki dokumentációban kifejezetten 
meg kell indokolnia ezen anyagok 
használatát, különösen e bekezdés, a 
műszaki dokumentáció biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények betartása tekintetében, és a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az e felhasználói csoportok számára 
jelentette fennmaradó kockázatokról, és 
adott esetben megfelelő óvintézkedésekről. 
Amennyiben az ilyen eszközök 
rendeltetésük szerint gyermekek vagy 
terhes, illetve szoptató anyák kezelésére is 
szolgálnak, a ftalátokat 2017. január 1-
jétől be kell tiltani.

Or. en

Módosítás 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.4 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban tartalmaznak az 
1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. 
részének 1A. vagy 1B. kategóriájába 
tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokhoz sorolt 
ftalátokat, azt fel kell tüntetni magán a
ftalátokat tartalmazó eszközön és/vagy az 
egyes egységek csomagolásán, vagy adott 
esetben a kereskedelmi csomagoláson.
Amennyiben az ilyen eszközök 
rendeltetésük szerint gyermekek vagy 
terhes, illetve szoptató anyák kezelésére is 
szolgálnak, a gyártónak a műszaki 
dokumentációban kifejezetten meg kell 
indokolnia ezen anyagok használatát, 
különösen e bekezdés a biztonságosságra 
és teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények betartása tekintetében, és a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az ezen felhasználói csoportok
számára jelentette fennmaradó 
kockázatokról, és adott esetben megfelelő 
óvintézkedésekről.

a homogén anyag legalább 0,1 
tömegszázalékának megfelelő
koncentrációban nem tartalmaznak az 
1272/2008/EK rendelet VI. melléklete 3. 
részének 1A. vagy 1B. kategóriájába 
tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokhoz sorolt 
vagy az első albekezdésnek megfelelően 
endokrin diszruptorként azonosított 
anyagokat, kivéve, ha a gyártó igazolni 
tudja, hogy nem léteznek biztonságosabb 
anyagok vagy ilyen anyagot nem 
tartalmazó eszközök.

Ha a gyártó igazolni tudja, hogy nem 
léteznek biztonságosabb anyagok vagy 
ilyen anyagot nem tartalmazó eszközök,
azt fel kell tüntetni magán az olyan 
anyagokat tartalmazó eszközön és/vagy az 
egyes egységek csomagolásán, vagy adott 
esetben a kereskedelmi csomagoláson, 
amelyeket 1A. vagy 1B. kategóriába 
tartozó rákkeltő hatású, mutagén, vagy 
reprodukciós toxicitású anyagokhoz 
soroltak, vagy amelyeket endokrin 
diszruptorként azonosítottak. A gyártónak 
a műszaki dokumentációban kifejezetten 
meg kell indokolnia ezen anyagok 
használatát, különösen e bekezdés a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények 
betartása tekintetében, és a használati 
útmutatóban tájékoztatást kell adnia az e 
betegek számára jelentette fennmaradó 
kockázatokról, és adott esetben megfelelő 
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óvintézkedésekről.

Or. en

(A módosítás kapcsolódik a szerző ugyanezen albekezdés első nyolc szavát érintő 
módosításához [AT4AM korrekció].)

Indokolás

A CMR anyagokat a kozmetikai termékekben betiltották, és tilos a CMR ftalátok 
gyermekjátékokban történő alkalmazása. Hasonló korlátozásoknak kell vonatkozniuk az 
orvostechnikai eszközökre, amelyek esetében – biztonságosabb alternatívák hiányában – a 
kitettség elkerülhetetlen. Ugyanennek kellene vonatkoznia az ismert endokrin diszruptorokra 
is. Amennyiben nincs alternatíva, a gyártóknak az eszközöket fel kell címkézniük, és konkrét 
indokolást kell adniuk az eszközökről szóló rendelet biztonsági rendelkezéseinek való 
megfelelést illetően minden beteg, nem pedig csak egyes kockázati csoportok számára.

Módosítás 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 7 pont – 7.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.6. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a felhasznált részecskék 
méretéhez és tulajdonságaihoz kapcsolódó 
kockázat a lehető legkisebb legyen 
Különös óvatossággal kell eljárni, 
amennyiben az eszközök olyan 
nanoanyagot tartalmaznak, vagy olyan 
nanoanyagból állnak, amely a beteg vagy a 
felhasználó testébe juthat.

7.6. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a felhasznált részecskék 
méretéhez és tulajdonságaihoz kapcsolódó 
kockázat a lehető legkisebb legyen.
Különös óvatossággal kell eljárni, 
amennyiben az eszközök olyan 
nanoanyagot tartalmaznak, vagy olyan 
nanoanyagból állnak, amely a beteg vagy a 
felhasználó testébe juthat. A gyártónak 
konkrét bizonyítékot kell nyújtania arra, 
hogy a nanoanyagok használata megfelel 
a műszaki dokumentáció biztonságra és 
teljesítményre vonatkozó általános 
követelményeinek. A konkrét bizonyítékot 
kell felmutatni a nanoanyag sajátos 
jellemzőinek megfelelően. A gyártónak a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az e betegek számára fennmaradó 
kockázatokról, és adott esetben megfelelő 
elővigyázatossági intézkedésekről.
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Or. en

Indokolás

Nanoanyagok orvostechnikai eszközökben történő felhasználásakor a gyártóknak konkrét 
bizonyítékot kell adniuk az érintett nanoanyag vonatkozásában, hogy annak alkalmazása 
megfelel a biztonságra és teljesítményre vonatkozó általános követelményeknek. A 
bizonyítéknak egyértelműen a nanoanyag sajátos jellegére kell vonatkoznia. Ez lehetővé tenné 
a 19. szabály és a (13) preambulumbekezdés szerinti, komolyabb megfelelőségértékelés 
alkalmazását.

Módosítás 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 8 pont – 8.7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.7.a. Az orvostechnikai eszközgyártóknak 
tájékoztatniuk kell felhasználóikat a 
betegek biztonságát biztosító fertőtlenítési 
szintekről és minden olyan módszerről, 
amellyel ez a szint elérhető. A gyártókat 
kötelezni kell annak tesztelésére, hogy az 
eszközük megfelel-e az összes olyan 
módszernek, amellyel a betegek 
biztonsága biztosítható, és abban az 
esetben, ha egy-egy megoldást esetlegesen 
elvetnek, azt igazolniuk kell vagy annak 
bizonyításával, hogy az nem hatékony, 
vagy annak bizonyításával, hogy ez a 
megoldás a gyártó által ajánlott más 
megoldásokhoz képest sokkal nagyobb 
mértékben rontja az eszközük gyógyászati 
előnyét.

Or. xm

Indokolás

A gyártók olykor a tényleges hatékonyságukat vagy az érintett piacon való fellelhetőségüket 
figyelmen kívül hagyva javasolnak protokollokat, módszereket és megoldásokat. 
Ajánlásaikban a gyártók olykor olyan preferenciákat fejeznek ki, amelyek nem a betegek 
biztonságával, hanem ipari érdekekkel állnak összefüggésben.
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Módosítás 771
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök, valamint emésztésre, 
belélegzésre, illetve rektális vagy vaginális 
bevezetésre szánt anyagokból vagy ilyen 
anyagok kombinációjából álló eszközök

9. Gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök

Or. de

Módosítás 772
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök, valamint emésztésre, 
belélegzésre, illetve rektális vagy vaginális 
bevezetésre szánt anyagokból vagy ilyen 
anyagok kombinációjából álló eszközök

9. Gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök

Or. en

Módosítás 773
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 

törölve
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anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 774
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezen eszközök biztonságosságát az elismert harmonizált szabványoknak vagy közös műszaki 
leírásnak való megfelelés biztosítja. Ezért a gyógyszerek vizsgálatára vonatkozó analitikai, 
farmakotoxikológiai és klinikai előírásoknak és jegyzőkönyveknek (a 2001/83/EK irányelv 1. 
melléklete) való megfelelés megkövetelése nem fog további hasznos információkat nyújtani a 
betegek biztonságát illetően.

Módosítás 775
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

törölve

Or. de

Módosítás 776
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

törölve

Or. en

Módosítás 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek törölve
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emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A 2001/83/EK irányelv I. mellékletére hivatkozás nem indokolt, hiszen a gyógyszerek 
fogalmilag eltérőek az eszközöktől hatásmechanizmusukat illetően. A gyógyszereknek nem 
minősülő termékek esetében a 2001/83/EK irányelv I. mellékletére hivatkozás tudományosan 
és technikailag sem helyénvaló, és helytelen értékelést eredményezne.

Módosítás 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 9 pont – 9.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, hasonlóan meg 
kell felelniük a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó 
követelményeknek.

9.2. Az olyan eszközöknek, amelyek 
emésztésre, belélegzésre, vagy rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából állnak, és amelyeknek az 
emberi testben történő felszívódása vagy 
eloszlása a kívánt hatás elérését szolgálja,
hasonlóan meg kell felelniük a 2001/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
vonatkozó követelményeknek.

Or. de

Indokolás

Ha egy eszköznek az emberi testben történő felszívódása és eloszlása nem egy bizonyos 
gyógyászati hatás elérését szolgálja, akkor nem lehetségesek az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelv szerinti vizsgálati tervek és tanulmányok.
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Módosítás 779
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 10 pont – 10.2 pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az állatok igénybevételével nem járó 
módszerek használatát szorgalmazni kell. 
A minimális szintre kell szorítani az 
állatokon végzett kísérleteket, és csak 
végső esetben szabad gerinces állatokon 
végezni azokat. A 2010/63/EU irányelvnek 
megfelelően helyettesíteni, korlátozni vagy 
finomítani kell a gerinces állatokon 
végzett kísérleteket. Ezért felkérjük a 
Bizottságot, hogy hozzon szabályokat a 
párhuzamos tesztek elkerülésére, és tiltsa 
be a gerinces állatokon végzett 
párhuzamos teszteket és kísérleteket. 

Or. en

Indokolás

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU.

Módosítás 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 11 pont – 11.1 a pont (új)



PE510.767v01-00 112/186 AM\936128HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.1a. A csatlakozórendszerekre egységes 
típus-jóváhagyási eljárásoknak kell 
vonatkozniuk annak biztosítása 
érdekében, hogy az ilyen eszközök 
meghatározott teljesítménye nem sérül. A 
csatlakozórendszerek esetében a 
típusjóváhagyás megkövetelésének 
mellőzése aláássa az arra irányuló 
garanciákat, hogy az ilyen eszközöket 
rendeltetésszerűen fogják használni, 
aláássa továbbá a betegjogokat is.

Or. it

Módosítás 781
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 11 pont – 11.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.7. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszköz és/vagy 
bármilyen hulladék anyag a felhasználó, a 
beteg vagy más személy számra használat 
után könnyen és biztonságosan eldobható 
legyen.

11.7. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszköz, az eszköz 
kezelésére felhasznált anyagok és/vagy 
bármilyen hulladék anyag a felhasználó, a 
beteg vagy más személy számára használat 
után biztonságosan eldobható legyen, és 
hogy – amennyiben ez lehetséges és 
célszerű – az eszközöket mindig magasabb 
biztonsági szabványnak megfelelő új 
eszközökkel helyettesítsék. Az eszközök 
tervezésekor és gyártásakor mindig szem 
előtt kell tartani a betegek és felhasználók 
vegyi vagy nukleáris anyagoknak való 
kitettsége jelentette veszélyek csökkentését 
is.

Or. de



AM\936128HU.doc 113/186 PE510.767v01-00

HU

Módosítás 782
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 11 pont – 11.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11.7. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszköz és/vagy 
bármilyen hulladék anyag a felhasználó, a 
beteg vagy más személy számra használat 
után könnyen és biztonságosan eldobható 
legyen.

11.7. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszköz, valamint az 
eszközzel érintkező anyagok és/vagy 
bármilyen hulladék anyag a felhasználó, a 
beteg vagy más személy számára használat 
után könnyen és biztonságosan eldobható 
legyen, és adott esetben fejlettebb 
biztonsági jellemzőkkel rendelkező 
eszközök és módszerek használatával 
felváltható legyen, hogy lehetőség szerint 
csökkenjen a betegek, felhasználók és más 
személyek potenciálisan káros 
anyagoknak – így vegyszereknek vagy 
nukleáris anyagoknak – való kitettsége.

Or. en

Módosítás 783
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 13 pont – 13.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az eszközöket úgy kell tervezni, 
gyártani és csomagolni, hogy a betegek, 
felhasználók és más személyek 
sugárterhelése a rendeltetési célhoz mérten 
a lehető legkisebb legyen és elfogadható 
szintre csökkenjen , a terápiás és 
diagnosztikai cél szerint meghatározott 
megfelelő dózisszintek korlátozása nélkül.

a) Az eszközöket úgy kell tervezni, 
gyártani és csomagolni, hogy a betegek, 
felhasználók és más személyek 
sugárterhelése a rendeltetési célhoz mérten 
a lehető legkisebb legyen, és elfogadható 
szintre csökkenjen, és az alkalmazásokat 
lehetőség szerint mindig magasabb 
biztonsági szabványnak megfelelő új 
alkalmazásokkal kell helyettesíteni, a 
terápiás és diagnosztikai cél szerint 
meghatározott megfelelő dózisszintek 
korlátozása nélkül.
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Or. de

Módosítás 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 13 pont – 13.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a betegeket, a 
felhasználókat és az egyéb személyeket 
esetlegesen érő, nem szándékolt, szórt vagy 
véletlen sugárzás a lehető legkisebb legyen 
és elfogadható szintre csökkenjen.

Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a betegeket, a 
felhasználókat és az egyéb személyeket 
esetlegesen érő, nem szándékolt, szórt vagy 
véletlen sugárzás a lehető legkisebb 
legyen, és elfogadható szintre csökkenjen, 
és lehetőség szerint olyan módszereket kell 
választani, amelyek csökkentik a betegek, 
felhasználok és egyéb lehetséges érintett 
személyek sugárterhelését.

Or. de

Módosítás 785
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 13 pont – 13.4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az ionizáló sugárzás kibocsátására 
szolgáló eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a rendeltetésszerű 
használatra figyelemmel lehetőség szerint 
változtatható és szabályozható legyen a 
kibocsátott sugárzás mennyisége, 
geometriája és energiaeloszlása (vagy 
minősége).

a) Az ionizáló sugárzás kibocsátására 
szolgáló eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a rendeltetésszerű 
használatra figyelemmel lehetőség szerint 
változtatható és szabályozható legyen a 
kibocsátott sugárzás mennyisége, 
geometriája és energiaeloszlása (vagy 
minősége), és lehetőség szerint olyan 
eszközöket kell használni, amelyek a 
kibocsátott sugárzást a kezelés során és 
után bármikor ellenőrizni tudják.

Or. de
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Módosítás 786
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – II rész – 16 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Védelem mechanikai és hőmérsékleti 
kockázatok ellen

16. Védelem azon termékek jelentette 
kockázatok ellen, amelyeket a gyártók 
saját magukon való kipróbálásra szánnak

Or. de

Módosítás 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.1 pont – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A termék neve nem utalhat gyógyszer, 
biocid termék, kozmetikai termék, illetve 
étrend-kiegészítő nevére.

Or. pl

Indokolás

Sok esetben előfordul a piacon, hogy a gyógyszerkészítmények neve megegyezik valamely 
gyógyszer nevével vagy valamely gyógyszer nevének a nagyobb részét tartalmazza. A 
fertőtlenítők esetében a termékeket igen gyakran a gyógyszerekkel és a biocid termékekkel 
megegyezően nevezik el. A gyógyszerkészítményekre vonatkozó rendelkezések eleddig 
ugyancsak kudarcot vallottak abban, hogy megfelelően kezeljék ezt a problémát. Ennélfogva 
mélyrehatóan kell tisztázni ezt a kérdést annak biztosítása érdekében, hogy a termékeket 
biztonságosan használják fel, a fogyasztókat pedig nem tévesztik meg.

Módosítás 788
Gilles Pargneaux
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, de kiegészíthetők géppel 
olvasható formátumokkal is, mint pl. 
rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, és azokat géppel olvasható 
formátumokkal is ki kell egészíteni, mint 
pl. rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy az egyedi eszközazonosító könnyen regisztrálható legyen az 
orvostechnikai eszközök címkéjének egy ember által olvasható formátumot és egy géppel 
olvasható formátumot is tartalmaznia kell.

Módosítás 789
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, de kiegészíthetők géppel 
olvasható formátumokkal is, mint pl. 
rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, de ki kell egészíteni géppel 
olvasható formátumokkal is, mint pl. 
rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök címkéit mindkét – olvasható és géppel olvasható – formátumban is 
biztosítani kell, mivel a géppel olvasható formátumban a legtöbb esetben gyorsabb és 
pontosabb a címke leolvasása és az egyedi azonosító ilyen módon történő rögzítése.

Módosítás 790
Marina Yannakoudakis
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, de kiegészíthetők géppel 
olvasható formátumokkal is, mint pl. 
rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

d) A címkéket olvasható formában kell 
biztosítani, de ki kell egészíteni géppel 
olvasható formátumokkal is, mint pl. 
rádiófrekvenciás azonosítással (RFID) 
vagy vonalkódokkal.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök címkéit olvasható és géppel olvasható formátumban is biztosítani 
kell, egyébként nehéz lehet az egyedi azonosító rögzítése.

Módosítás 791
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a következő feliratot: „Ez a termék 
orvostechnikai eszköz”.

Or. en

Módosítás 792
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.3 pont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) Ha az eszközön olyan jelölés található, 
amely szerint azt egyszeri használatra 
szánták, tájékoztatás azokról a gyártó 
számára ismert jellemzőkről és műszaki 
tényezőkről, amelyek kockázatot 

l) Ha az eszközön olyan jelölés található, 
amely szerint azt egyszeri használatra 
szánták, tájékoztatás azokról a gyártó 
számára ismert jellemzőkről és műszaki 
tényezőkről, amelyek kockázatot 
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jelenthetnek az eszköz ismételt 
felhasználása esetén. Amennyiben a 
19.1. szakasz c. pontja értelmében nincs 
szükség használati útmutatóra, a 
tájékoztatást kérésre kell a felhasználó 
rendelkezésére bocsátani.

jelenthetnek az eszköz ismételt 
felhasználása esetén. Ha az eszköz a 15. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően 
szerepel az egyszer használatos eszközök 
listáján, az arra vonatkozó tájékoztatás, 
hogy az eszközt semmilyen körülmények 
között nem lehet ismételten felhasználni.
Amennyiben a 19.1. szakasz c. pontja 
értelmében nincs szükség használati 
útmutatóra, a tájékoztatást kérésre kell a 
felhasználó rendelkezésére bocsátani.

Or. cs

Módosítás 793
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – III rész – 19 pont – 19.3 pont – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) A laikusok általi használatra szánt 
eszközök esetében azok a körülmények, 
amelyek között a felhasználónak 
egészségügyi szakemberrel kell 
konzultálnia.

q) A laikusok általi használatra szánt 
eszközök esetében azok a körülmények, 
amelyek között a felhasználónak 
egészségügyi szakemberrel kell 
konzultálnia. A betegek számára szánt 
használati útmutató elemeit a 
betegszervezetek közreműködésével kell 
ellenőrizni annak biztosítására, hogy azok 
valóban megfeleljenek a betegek 
szükségleteinek, érthetőek és 
hozzáférhetőek legyenek.

Or. en

Módosítás 794
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártó összefoglalója az uniós vagy 
nemzetközi piacokon forgalomban levő 
hasonló eszközökről, ha vannak ilyenek.

b) az eszköz forgalomba hozatala szerinti 
tagállamokra mutató link.

Or. cs

Módosítás 795
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A dokumentáció összefoglalót tartalmaz 
az alábbiakról:

A dokumentáció minden rendelkezésre 
álló információt tartalmaz az alábbiakkal 
összefüggésében:

Or. de

Indokolás

Mivel az orvostechnikai eszközök elsődleges felhasználói és az orvosok el vannak kötelezve 
betegeik biztonsága mellett, az egészségügyi szakembereknek hozzáféréssel kell rendelkezniük 
minden olyan műszaki és klinikai adathoz, amelyeket a gyártók rendelkezésre tudnak 
bocsátani, hogy a betegeik számára legmegfelelőbb eszközöket választhassák ki, és 
megfelelően tájékoztathassák betegeiket.

Módosítás 796
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A dokumentáció összefoglalót tartalmaz 
az alábbiakról:

A dokumentáció tartalmazza az 
alábbiakkal kapcsolatos összes 
rendelkezésre álló információt:

Or. en
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Módosítás 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – 6.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Ha az eszköz – a rendeltetésének 
megfelelő működés érdekében – más 
eszköz(ök)höz csatlakozik, e csatlakozás 
leírása, annak igazolásával, hogy megfelel 
a biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek, 
amikor ilyen más, a gyártó által 
meghatározott jellemzőkkel bíró 
eszköz(ök)höz csatlakozik.

e) Ha az eszköz csatlakozórendszer révén
– a rendeltetésének megfelelő működés 
érdekében – más eszköz(ök)höz 
csatlakozik, e csatlakozás leírása, annak 
igazolásával, hogy megfelel a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek, 
amikor ilyen más, a gyártó által 
meghatározott jellemzőkkel bíró 
eszköz(ök)höz csatlakozik. Ezt a 
csatlakozórendszert típusjóváhagyásnak 
kell alávetni annak biztosítása érdekében, 
hogy azt rendeltetésszerűen használják, 
valamint hogy a beteg megfelelő 
kezelésben részesül.

Or. it

Módosítás 798
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE jelölés „CE” kezdőbetűkből áll, 
megjelenése a következő:

1. A CE jelölés „CE” kezdőbetűkből és az 
„orvostechnikai eszköz”utótagból áll, 
megjelenése a következő:

Or. de

Módosítás 799
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A KIJELÖLT SZERVEZETEK ÁLTAL 
TELJESÍTENDŐ 
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A KIJELÖLT SZERVEZETEK ÁLTAL 
TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK

Or. de

Indokolás

Megfelelőbb a kijelölt szervezetekkel szemben támasztott „mimimumkövetelmények” helyett 
„követelményekről” 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 
tanácsi határozatban a kijelölt szervezetek vonatkozásában használt kifejezésnek.

Módosítás 800
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 címsor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A KIJELÖLT SZERVEZETEK ÁLTAL 
TELJESÍTENDŐ 
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

A KIJELÖLT SZERVEZETEK ÁLTAL 
TELJESÍTENDŐ KÖVETELMÉNYEK

Or. en

Módosítás 801
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A kijelölt szervezetnek azon termék 
gyártójától független harmadik félnek kell 

1.2.1. A kijelölt szervezetnek – beleértve 
személyzetét is – azon termék gyártójától 
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lennie, amelyhez megfelelőségértékelési 
tevékenységei kapcsolódnak. A kijelölt 
szervezetnek a termékben érdekelt 
valamennyi gazdasági szereplőtől és a 
gyártó valamennyi versenytársától is 
függetlennek kell lennie.

független harmadik félnek kell lennie, 
amelyhez megfelelőségértékelési 
tevékenységei kapcsolódnak. A kijelölt 
szervezetnek a termékben érdekelt 
valamennyi gazdasági szereplőtől és a 
gyártó valamennyi versenytársától is 
függetlennek kell lennie. Ez nem zárja ki a 
gazdasági szereplők vagy versenytársak 
számára a fent említett 
megfelelőségértékelési tevékenység 
végzését.

Or. en

Indokolás

Annak pontosítása, hogy ez a követelmény vonatkozik a kijelölt szervezetek által alkalmazott 
személyzetre is. Pontosítás abban a tekintetben is, hogy a kijelölt szervezet végezhet 
megfelelőségértékelési tevékenységeket különböző vagy hasonló termékeket gyártó más 
gazdasági szereplők számára is.

Módosítás 802
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.2 pont – 1.2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Biztosítani kell a kijelölt 
szervezetek, felső szintű vezetésük és 
értékelő személyzetük pártatlanságát. Egy 
kijelölt szervezet felső szintű vezetésének 
és az értékelést végző személyzetének a 
javadalmazása nem függhet az értékelések 
eredményeitől.

1.2.4. Biztosítani kell a kijelölt 
szervezetek, felső szintű vezetésük, 
értékelő személyzetük és alvállalkozóik 
pártatlanságát. Egy kijelölt szervezet felső 
szintű vezetésének, az értékelést végző 
személyzetének és alvállalkozóinak a 
javadalmazása nem függhet az értékelések 
eredményeitől.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a kijelölt szervezet külső tanácsadókat vesz igénybe tevékenységéhez, e külső
tanácsadókra a kijelölt szervezet személyzetére vonatkozóakkal megegyező követelményeknek 
kell vonatkozniuk.
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Módosítás 803
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kijelölt szervezetnek rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységeinek 
és az azokhoz kapcsolódó üzleti 
tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges 
pénzügyi forrásokkal. Dokumentálnia kell 
és bizonyítékokkal kell alátámasztania 
finanszírozási képességét és fenntartható 
gazdasági életképességet, figyelembe véve 
a kezdeti induló szakasz sajátos 
körülményeit is.

A kijelölt szervezetnek – kirendeltségeit is 
ideértve – rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységeinek 
és az azokhoz kapcsolódó üzleti 
tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges 
pénzügyi forrásokkal. Dokumentálnia kell 
és bizonyítékokkal kell alátámasztania 
finanszírozási képességét és fenntartható 
gazdasági életképességet, figyelembe véve 
a kezdeti induló szakasz sajátos 
körülményeit is.

Or. en

Indokolás

A legmagasabb biztonsági szint biztosítása érdekében a kijelölt szervezet összes 
kirendeltségére ugyanazoknak a követelményeknek kell vonatkozniuk, mint magára a kijelölt 
szervezetre.

Módosítás 804
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.1. A kijelölt szervezetnek segítenie kell 
vagy biztosítania kell azt, hogy értékelést 
végző személyzetét tájékoztassák a 
releváns szabványosítási tevékenységekről 
és a kijelölt szervezet koordinációs 
csoportjának tevékenységéről, valamint 
azt, hogy értékelő és döntéshozó 
személyzetét tájékoztassák az e rendelet 

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

értékelő és döntéshozó személyzetét 
tájékoztassák az e rendelet keretében 
elfogadott összes vonatkozó jogszabályról, 
szabványról, iránymutatásról és a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
dokumentumokról.

Or. en

Indokolás

Az alvállalkozók esetében ugyanazt a magas színvonalat kell fenntartani, mint a kijelölt 
szervezet értékelést végző személyzete tekintetében.

Módosítás 805
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 1 pont – 1.6 pont – 1.6.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.2. A kijelölt szervezetnek be kell 
tartania a kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóságok által elfogadott 
magatartási kódexet, amely többek között 
az orvostechnikai eszközök területén a 
kijelölt szervezetekre vonatkozó etikai 
üzleti gyakorlatokra terjed ki. A 
magatartási kódex mechanizmust ír elő a 
kijelölt szervezetek általi végrehajtás 
figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére.

törölve

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.
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Módosítás 806
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – 2.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. A kijelölt szervezet minőségirányítási 
rendszerének legalább a következőkre kell 
kiterjednie:

2.2. A kijelölt szervezet alvállalkozói 
minőségirányítási rendszerének legalább a 
következőkre kell kiterjednie:

Or. en

Indokolás

A legmagasabb biztonsági szint megvalósulásának biztosítása érdekében ennek a 
követelménynek a kijelölt szervezetek alvállalkozóira is vonatkoznia kell.

Módosítás 807
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 pont – 2.2 pont – 8 a francia bekezdés(új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

továbbképzés:

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezetek minőségirányítási rendszerébe fel kell venni rendszeres továbbképzési 
programokat.

Módosítás 808
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.1. A kijelölt szervezetnek képesnek kell 3.1.1. A kijelölt szervezetnek és 
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lennie az e rendelet által kijelölt összes 
feladat az adott területtel kapcsolatos 
legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki 
szaktudással történő ellátására, függetlenül 
attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
kijelölt szervezet végzi, vagy valaki más az 
ő megbízásában és felelősségi körében.

alvállalkozójának képesnek kell lennie az 
e rendelet által kijelölt összes feladat az 
adott területtel kapcsolatos legmagasabb 
szintű szakmai feddhetetlenséggel és a 
szükséges műszaki szaktudással történő 
ellátására, függetlenül attól, hogy ezeket a 
feladatokat maga a kijelölt szervezet végzi, 
vagy valaki más az ő megbízásában és 
felelősségi körében.

Or. en

Indokolás

A legmagasabb biztonsági szint megvalósulásának biztosítása érdekében ennek a
követelménynek a kijelölt szervezetek alvállalkozóira is vonatkoznia kell.

Módosítás 809
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.1. A kijelölt szervezetnek képesnek kell 
lennie az e rendelet által kijelölt összes 
feladat az adott területtel kapcsolatos 
legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki 
szaktudással történő ellátására, függetlenül 
attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
kijelölt szervezet végzi, vagy valaki más az 
ő megbízásában és felelősségi körében.

3.1.1. A kijelölt szervezetnek képesnek kell 
lennie az e rendelet által kijelölt összes 
feladat az adott területtel kapcsolatos 
legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki 
szaktudással történő ellátására, függetlenül 
attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
kijelölt szervezet végzi, vagy valaki más az 
ő megbízásában és felelősségi körében. A 
folyamatot a megkövetelt minőség 
biztosítása érdekében nyomon kell 
követni.

Or. sl

Módosítás 810
Alda Sousa
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Legfőképp rendelkeznie kell a szükséges 
személyzettel, és rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékeléssel járó műszaki és 
igazgatási feladatok megfelelő módon való 
elvégzéséhez szükséges létesítményekkel 
és berendezésekkel, vagy ezekhez hozzá 
kell tudnia férni.

Legfőképp rendelkeznie kell a szükséges 
személyzettel, és rendelkeznie kell a 
megfelelőségértékeléssel járó műszaki, 
tudományos és igazgatási feladatok 
megfelelő módon való elvégzéséhez 
szükséges létesítményekkel és 
berendezésekkel, vagy ezekhez hozzá kell 
tudnia férni.

Or. en

Módosítás 811
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Állandó belső személyzetet kell igénybe 
venni, de a kijelölt szervezetnek biztosítani 
kell a rugalmasságot külső szakértők eseti 
és időszaki megbízására, amikor erre 
szükség van.

Or. en

Módosítás 812
Philippe Juvin
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 813
Philippe Juvin

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.1 pont – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az értékelést végző személyzetnek 
legalább évente egyszer, előre be nem 
jelentett ellenőrzéseket kell végeznie az 
összes olyan, orvostechnikai eszközöket 
előállító helyen, amely tekintetében 
illetékesek. Ehhez a be nem jelentett 
ellenőrzéshez arra van szükség, hogy a 
gyártó soha ne értesüljön az ellenőrzés 
napjáról és lehetséges időpontjáról.
Az értékelést végző személyzetnek az 
orvostechnikai eszköz gyártásában és 
forgalomba hozatalában érintett 
tagállamok összes illetékes hatóságát 
tájékoztatnia kell az elvégzett éves 
ellenőrzések eredményeiről. Ezeket az 
eredményeket egy jelentésben rögzítik.
Másrészt az elvégzett éves ellenőrzésekről 
helyzetjelentést kell készítenie az érintett 
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felelős nemzeti hatóság számára.

Or. fr

Módosítás 814
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezet belső személyzetének szakképzettséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
elvégezze az eszköz műszaki és klinikai dokumentációjának értékelését, vagy 
szakképzettséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy elvégezze a kijelölt szervezet alvállalkozója 
által végzett értékelés minőségének és megfelelőségének kiértékelését.

Módosítás 815
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 816
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.3. A kijelölt szervezetnek egyértelműen 
dokumentálnia kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
bevont személyzettel kapcsolatos 
feladatkörök, felelősségi körök és 
hatáskörök kiterjedését és azok határait, és 
erről tájékoztatnia kell az érintett 
személyzetet.

3.1.3. A kijelölt szervezetnek egyértelműen 
dokumentálnia kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
bevont személyzettel – az összes 
alvállalkozót és kirendeltséget is beleértve 
– kapcsolatos feladatkörök, felelősségi 
körök és hatáskörök kiterjedését és azok 
határait, és erről tájékoztatnia kell az 
érintett személyzetet.

Or. en

Módosítás 817
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.1. A kijelölt szervezetnek a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
(szükséges szaktudás, tapasztalat és egyéb 
képesség) és a szükséges képzésbe (alap-
és továbbképzés) bevont személyek 
kiválasztására és engedélyezésére 
képesítési követelményeket és eljárásokat 
kell felállítania és dokumentálnia. A
képesítési követelményeknek ki kell 
terjedniük a megfelelőségértékelési eljárás 
különböző feladataira (mint az ellenőrzés, 
termékértékelés/vizsgálat, 
tervdokumentáció/dossziék felülvizsgálata, 
döntéshozatal), valamint a kijelölés hatálya 
alá tartozó eszközökre, technológiákra és 
területekre (mint például a 
biokompatibilitás, sterilizálás, emberi és 
állati eredetű szövetek és sejtek, klinikai 
értékelések).

3.2.1. A kijelölt szervezetnek a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
(szükséges szaktudás, tapasztalat és egyéb 
képesség) és a szükséges képzésbe (alap-
és továbbképzés) bevont személyek 
kiválasztására és engedélyezésére 
képesítési követelményeket és eljárásokat 
kell felállítania és dokumentálnia. A 
képesítési követelményeknek ki kell 
terjedniük a megfelelőségértékelési eljárás 
különböző feladataira (mint az ellenőrzés, 
termékértékelés/vizsgálat, 
tervdokumentáció/dossziék felülvizsgálata, 
döntéshozatal), valamint a kijelölés hatálya 
alá tartozó eszközökre, technológiákra és 
területekre (mint például a 
biokompatibilitás, sterilizálás, emberi és 
állati eredetű szövetek és sejtek, klinikai 
értékelések, kockázatkezelés).

Or. de

Indokolás

A kijelölt szervezetek által a személyzetre vonatkozóan támasztott képesítési követelményeknek 
tartalmazniuk kell a kockázatkezelést is.

Módosítás 818
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.1. A kijelölt szervezetnek a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
(szükséges szaktudás, tapasztalat és egyéb 
képesség) és a szükséges képzésbe (alap-
és továbbképzés) bevont személyek 

3.2.1. Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak meg 
kell állapítania és dokumentálnia kell a 
megfelelőségértékelési tevékenységekbe 
(szükséges szaktudás, tapasztalat és egyéb 
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kiválasztására és engedélyezésére 
képesítési követelményeket és eljárásokat 
kell felállítania és dokumentálnia. A 
képesítési követelményeknek ki kell 
terjedniük a megfelelőségértékelési eljárás 
különböző feladataira (mint az ellenőrzés,
termékértékelés/vizsgálat, 
tervdokumentáció/dossziék felülvizsgálata, 
döntéshozatal), valamint a kijelölés hatálya 
alá tartozó eszközökre, technológiákra és 
területekre (mint például a 
biokompatibilitás, sterilizálás, emberi és 
állati eredetű szövetek és sejtek, klinikai 
értékelések).

képesség) és a szükséges képzésbe (alap-
és továbbképzés) bevont személyek 
kiválasztására és engedélyezésére 
vonatkozó magas szintű képesítési 
követelmények és eljárások alapjait. A 
képesítési követelményeknek ki kell 
terjedniük a megfelelőségértékelési eljárás 
különböző feladataira (mint az ellenőrzés, 
termékértékelés/vizsgálat, 
tervdokumentáció/dossziék felülvizsgálata, 
döntéshozatal), valamint a kijelölés hatálya 
alá tartozó eszközökre, technológiákra és 
területekre (mint például a 
biokompatibilitás, sterilizálás, emberi és 
állati eredetű szövetek és sejtek, klinikai 
értékelések).

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a harmonizált képesítési követelményeket a hatóságok, és 
ne a kijelölt szervezetek állapítsák meg, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporton keresztül eljáró hatóságoknak kell megállapítaniuk a kijelölt 
szervezet megfelelőségértékeléssel foglalkozó személyzetére vonatkozó képesítési 
kritériumokat, valamint a bevezetendő szükséges eljárásokat.

Módosítás 819
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A biokompatibilitási szempontok, a 
klinikai értékelések és a különböző 
sterilizálási eljárástípusok értékelésére 
egyedi képesítési követelményeket kell 
meghatározni.

A biokompatibilitási szempontok, a 
biztonságosság, a klinikai értékelések és a 
különböző sterilizálási eljárástípusok 
értékelésére egyedi képesítési 
követelményeket kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 820
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.3 pont – 5 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos megfelelőségértékelés 
elvégzéséhez szükséges képesítéstípusok 
(szaktudás, tapasztalat és egyéb képesség), 
valamint a releváns képesítési 
követelmények;

– az orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos, szabványokon alapuló
megfelelőségértékelés elvégzéséhez 
szükséges képesítéstípusok (szaktudás, 
tapasztalat és egyéb képesség), valamint a 
releváns képesítési követelmények;

Or. sl

Módosítás 821
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az e rendelet vagy korábban 
alkalmazandó irányelvek szerinti 
megfelelőségértékelésben megfelelő, 
legalább 3 éves szolgálati idő / 
szakértelem a kijelölt szervezeten belül. A 
kijelölt személyzet tanúsítási döntésekben 
részt vevő személyzetének nem szabad 
részt vennie azon megfelelőségértékelés 
elvégzésében, amelyről tanúsítási döntést 
kell hozni.

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.
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Módosítás 822
Marina Yannakoudakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3.2.4. a kijelölt szervezetnek a klinikai 
vizsgálatok és lehetőség szerint a 
farmakológia terén a klinikai vizsgálatok 
megtervezésével, az orvosi statisztikákkal, 
a betegmenedzsmenttel és a helyes 
klinikai gyakorlattal kapcsolatban 
tapasztalattal rendelkező állandó
személyzettel kell rendelkeznie. Állandó 
belső személyzetet kell igénybe venni, de a 
kijelölt szervezetnek biztosítani kell a 
rugalmasságot külső szakértők eseti és 
időszaki megbízására, amikor erre 
szükség van.
A személyzetet szisztematikusan be kell 
vonni a kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárásába annak érdekében, hogy:

Or. en

Módosítás 823
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja a függetlenséget és 
tárgyilagosságot, és közli az esetleges 
összeférhetetlenséget.

Or. en
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Módosítás 824
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3.2.5. Termékspecialista: a termék 
felülvizsgálatát, a tervdokumentáció 
felülvizsgálatát, a műszaki dokumentáció 
felülvizsgálatát, a III. osztályba sorolt 
eszközök a klinikai értékelés, a biológiai 
biztonság, a sterilizáció, a szoftvervalidálás 
szempontjait is magában foglaló 
típusvizsgálatát végző személyzetnek 
bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 
foglaló típusvizsgálat, mint a klinikai 
értékelés, a biológiai biztonság, a 
sterilizáció, a szoftvervalidálás) 

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 
foglaló típusvizsgálat, mint a klinikai 
értékelés, a biológiai biztonság, a 
sterilizáció, a szoftvervalidálás) a



PE510.767v01-00 136/186 AM\936128HU.doc

HU

bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

tagállamok által előírt kötelező 
szakképesítéssel kell rendelkeznie. A 
kötelező szakképesítés például a 
következőket foglalja magában:

Or. lt

Módosítás 826
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.5a. Termékértékelők: A termék 
felülvizsgálatát (a műszaki dokumentáció 
felülvizsgálatát) vagy a IIa./IIb. osztályba 
sorolt eszközök típusvizsgálatát végző 
személyzetnek bizonyítottan a következő 
képesítéssel kell rendelkeznie:
egyetemen vagy műszaki főiskolán szerzett 
oklevél vagy azzal egyenértékűnek 
elismert releváns tanulmányok, mint 
például az orvostudomány, 
természettudományok, műszaki 
tudományok elvégzése során szerzett 
képesítés;
négy éves szakmai tapasztalat az 
egészségügyi termékek vagy a hozzájuk 
kapcsolódó ágazatok (mint az ipar, az 
audit, az egészségügy, a kutatási 
tapasztalat) területén, amelyből két évnek 
az eszköz tervezésében, gyártásában, 
tesztelésében vagy használatában (a 
generikus eszközcsoportban 
meghatározottak szerint), illetve az 
értékelendő technológiával vagy 
értékelendő tudományos szempontokkal 
kapcsolatosnak kell lennie;
az I. mellékletben megállapított, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, 
valamint a kapcsolódó felhatalmazáson 
alapuló és/vagy végrehajtási jogi aktusok; 
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harmonizált szabványok, az egységes 
műszaki előírás és az iránymutatásokat 
tartalmazó dokumentumok megfelelő 
ismerete;
– a kockázatkezelés és az ehhez 
kapcsolódó orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó szabványok és 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumok megfelelő ismerete és az e 
téren szerzett tapasztalat;
– a VIII–X. mellékletben megállapított 
megfelelőségértékelési eljárások –
különösen azon szempontok, amelyekre 
engedélyt kaptak – megfelelő ismerete és e 
téren szerzett tapasztalat, valamint az 
ilyen értékelések elvégzéséhez szükséges 
megfelelő szakértelem.

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 827
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– négy éves szakmai tapasztalat az 
egészségügyi termékek vagy a hozzájuk 
kapcsolódó ágazatok (mint az ipar, az 
audit, az egészségügy, a kutatási 
tapasztalat) területén, amelyből két évnek 
az eszköz tervezésében, gyártásában, 
tesztelésében vagy használatában, illetve az 
értékelendő technológiában vagy 

– négy éves szakmai tapasztalat az 
egészségügyi termékek vagy a hozzájuk 
kapcsolódó ágazatok (mint az ipar, az 
audit, az egészségügy, a kutatási 
tapasztalat) területén, amelyből két évnek 
az eszköz tervezésében, gyártásában, 
tesztelésében vagy használatában (a 
generikus eszközcsoportban 
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értékelendő tudományos szempontokkal 
kapcsolatosnak kell lennie;

meghatározottak szerint), illetve az 
értékelendő technológiában vagy 
értékelendő tudományos szempontokkal 
kapcsolatosnak kell lennie;

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 828
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ezen túlmenően a szakképesítés alapja 
műszaki vagy tudományos szakterület, pl. 
sterilizáció, biokompatibilitás, állati 
szövetek, emberi szövetek, szoftverek, 
funkcionális biztonságosság, klinikai 
értékelés, elektromos biztonságosság, 
csomagolás;

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.
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Módosítás 829
Alda Sousa

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a klinikai értékelés megfelelő ismerete 
és az abban szerzett megfelelő tapasztalat;

Or. en

Módosítás 830
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.5 pont – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a III. osztályba sorolt eszközökre kijelölt 
megfelelőségértékelési szervezeteknek be 
kell nyújtaniuk az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak az összes olyan belső és külső 
szakértőjük listáját, akik a 
megfelelőségértékelés klinikai és nem 
klinikai részének értékelését végzik. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport jogosult a választott 
szakértők megfelelő képesítésének 
ellenőrzésére, és a listát közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Ez segíteni fog a teljes átláthatóság és a kijelölt szervezet szakértői megfelelő képesítésének 
biztosításában.

Módosítás 831
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3.2.6. A gyártó minőségirányítási 
rendszerének ellenőrzéséért felelős 
személyzetnek bizonyítottan a tagállamok 
által előírt kötelező szakképesítéssel kell 
rendelkeznie. A kötelező szakképesítés 
például a következőket foglalja magában:

Or. lt

Módosítás 833
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 3.2.6 pont – 2 a francia bekezdés (új)



AM\936128HU.doc 141/186 PE510.767v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a képesítésnek az IA /EAC kódok szerint 
meghatározott, vagy annak megfelelő 
technológián kell alapulniuk;

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 834
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 pont – 3.4 pont – 3.4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4.3. Ha a megfelelőségértékelés során 
alvállalkozók vagy külső szakértők 
bevonására kerül sor, különösen az új, 
invazív és beépíthető orvostechnikai 
eszközök és technológiák tekintetében, a 
kijelölt szervezetnek megfelelő saját 
kompetenciával kell rendelkeznie minden 
egyes területen, amelyen 
megfelelőségértékelés végzésével, 
szakértői vélemények helytállóságának és 
érvényességének ellenőrzésével és a 
tanúsításra vonatkozó döntéshozatallal 
bízták meg.

3.4.3. Ha a megfelelőségértékelés során 
alvállalkozók vagy külső szakértők 
bevonására kerül sor, különösen az új, 
invazív és beépíthető orvostechnikai 
eszközök és technológiák tekintetében, a 
kijelölt szervezetnek megfelelő saját 
kompetenciával kell rendelkeznie minden 
egyes területen, minden egyes kezeléssel 
kapcsolatban vagy orvosi szakterületen, 
amelyen megfelelőségértékelés végzésével, 
szakértői vélemények helytállóságának és 
érvényességének ellenőrzésével és a 
tanúsításra vonatkozó döntéshozatallal 
bízták meg.

Or. en

Indokolás

A kijelölt szervezet megfelelő képesítését nem csupán a termékterülettel kapcsolatban, hanem 
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a kezelési és orvosi szakterülettel kapcsolatban is elő kell írni.

Módosítás 835
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kijelölt szervezet ellenőrzési 
értékeléséhez biztosított legrövidebb idő
– A kijelölt szervezetek meghatározzák 
mind a kezdeti ellenőrzések 1. és 2. 
szakaszában folytatott ellenőrzések, mind 
a felügyeleti ellenőrzések időtartamát, 
minden egyes jelentkező és igazolt ügyfél 
számára
– Az ellenőrzés időtartamának 
kiszámításához a gyártó személyzetének 
tényleges létszámát veszik figyelembe, 
ideértve minden egyes olyan gyártási 
létesítményt, amelyre a tanúsítvány 
vonatkozik
– Az ellenőrzés időtartamának helyénvaló 
megállapítása a következőkön alapul: a 
szervezet személyzetének tényleges 
létszáma, a szervezeten belüli folyamatok 
összetettsége, az ellenőrzés hatálya alá 
tartozó orvostechnikai eszközök jellege és 
tulajdonságai, valamint az orvostechnikai 
eszközök gyártásához és ellenőrzéséhez 
használt különböző technológiák. Az 
ellenőrzés időtartamát az ellenőrizendő 
szervezetre egyedileg vonatkozó 
valamennyi jelentős tényezőhöz hozzá kell 
igazítani. A kijelölt szervezet mérlegelheti 
az ellenőrzés időtartamának esetleges 
változtatásait annak biztosítása 
érdekében, hogy e változtatások ne 
vezessenek az ellenőrzés hatékonyságának 
csökkenéséhez.
– A tervezett helyszíni ellenőrzések 
időtartama legalább egy ellenőr/nap.
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– Több, ugyanazon minőségbiztosítási 
rendszerbe tartozó helyszín tanúsítása 
nem alapulhat mintavételi rendszeren.

Or. en

Indokolás

A legtöbb kijelölt szervezet önkéntes önszabályozó kezdeményezés értelemben alakított ki 
magatartási kódexet. Ennek alapja a hatályos szabályozási keret és azt a kijelölt szervezetek 
folyamatosan módosítják. Ezért a rendeletnek nem szabad ilyen nem jogalkotási 
dokumentumokra hivatkoznia. A rendeletbe fel kell venni a magatartási kódex tartalmának 
azon fő alkotóelemeit, amelyek nem szerepelnek „A kijelölt szervezetekre vonatkozó 
követelmények” körében.

Módosítás 836
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 pont – 4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. A kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárását egyértelműen dokumentálni kell, 
beleértve a megfelelőségértékelési 
tanúsítványok kibocsátására, 
felfüggesztésére, visszaállítására, 
visszavonására vagy elutasítására 
vonatkozó eljárásokat, ezek módosításait 
vagy megszorításait vagy a kiegészítések 
kibocsátását is.

4.1. A kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárását egyértelműen dokumentálni kell 
és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
kell tenni, beleértve a 
megfelelőségértékelési tanúsítványok 
kibocsátására, felfüggesztésére, 
visszaállítására, visszavonására vagy 
elutasítására vonatkozó eljárásokat, ezek 
módosításait vagy megszorításait vagy a 
kiegészítések kibocsátását is.

Or. en

Módosítás 837
Zofija Mazej Kukovič

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 4 pont – 4.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. A kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárását egyértelműen dokumentálni kell, 
beleértve a megfelelőségértékelési 
tanúsítványok kibocsátására, 
felfüggesztésére, visszaállítására, 
visszavonására vagy elutasítására 
vonatkozó eljárásokat, ezek módosításait 
vagy megszorításait vagy a kiegészítések 
kibocsátását is.

4.1. A kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárásának átláthatónak kell lennie, azt
egyértelműen dokumentálni kell, beleértve 
a megfelelőségértékelési tanúsítványok 
kibocsátására, felfüggesztésére, 
visszaállítására, visszavonására vagy 
elutasítására vonatkozó eljárásokat, ezek 
módosításait vagy megszorításait vagy a 
kiegészítések kibocsátását is.

Or. sl

Módosítás 838
Mairead McGuinness

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 839
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– célja a szív vagy a központi keringési 
rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

– olyan aktív és beültethető eszközről van 
szó, melynek célja kifejezetten a szív vagy 
a központi keringési rendszer zavarainak 
ellenőrzése, diagnosztizálása, figyelemmel 
kísérése vagy korrekciója a test ezen 
részeivel való közvetlen kontaktus révén, 
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amely esetben a III. osztályba tartozik,

Or. de

Módosítás 840
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– célja a szív vagy a központi keringési 
rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

– kifejezett célja a szív vagy a központi 
keringési rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

Or. de

Módosítás 841
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kifejezett célja a központi 
idegrendszerrel való közvetlen 
érintkezésben történő használata, amely 
esetben a III. osztályba tartozik,

– olyan aktív és beültethető eszközről van 
szó, melynek kifejezett célja a központi 
idegrendszer ellenőrzése, diagnosztizálása 
vagy a központi idegrendszer zavarainak 
regisztrálása vagy korrekciója a test ezen 
részeivel való közvetlen érintkezés révén, 
amely esetben a III. osztályba tartozik,

Or. de

Módosítás 842
Thomas Ulmer
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Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kifejezett célja a szív vagy a központi 
keringési rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

– olyan aktív és beültethető eszközről van 
szó, melynek célja a szív vagy a központi 
keringési rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

Or. de

Módosítás 843
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kifejezett célja a szív vagy a központi 
keringési rendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 844
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.3 pont – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kifejezett célja a központi idegrendszerrel 
való közvetlen érintkezésben történő 
használata, amely esetben a III. osztályba 
tartozik,

– olyan aktív és beültethető eszközről van 
szó, melynek kifejezett célja a központi 
idegrendszerrel való közvetlen 
érintkezésben történő használat, amely 
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esetben a III. osztályba tartozik,

Or. de

Módosítás 845
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– célja a szívvel, a keringési rendszerrel 
vagy a központi idegrendszerrel való 
közvetlen érintkezés, amely esetben a 
III. osztályba tartozik,

– célja a szívvel, a keringési rendszerrel 
vagy a központi idegrendszerrel való 
közvetlen érintkezés, amely esetben a 
III. osztályba tartozik, kivéve a 
varróanyagokat és kapcsokat.

Or. en

Indokolás

Az osztályozási szabály nem alkalmazkodik teljes mértékben egyes eszközökhöz – például a 
varróanyagokhoz és kapcsokhoz –, amelyek a gyártó által meghatározott felhasználási céltól 
függően egyaránt tartozhatnak a IIb. vagy a III. osztályba is. Ezekre, mivel beültethetőek, 
vonatkoznak az implantátumkísérő kártya előírásai, amely nagy terhet jelent, ugyanakkor nem 
növeli a biztonságot, mivel egy sebészeti beavatkozás során számos varróanyagot és kapcsot 
felhasználhatnak.

Módosítás 846
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gerincoszloppal érintkezésbe kerülő
csigolyaközi porckorongpótló implantátum 
és beültethető orvostechnikai eszköz, 
amely esetben a III. osztályba tartozik.

– csigolyaközi porckorongpótló 
implantátum, amely esetben a III. osztályba 
tartozik.

Or. de
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Módosítás 847
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.4 pont – 1 bekezdés – 8 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a gerincoszloppal érintkezésbe kerülő 
csigolyaközi porckorongpótló implantátum 
és beültethető orvostechnikai eszköz, 
amely esetben a III. osztályba tartozik.

– a gerincvelővel érintkezésbe kerülő 
csigolyaközi porckorongpótló implantátum 
és beültethető orvostechnikai eszköz, 
amely esetben a III. osztályba tartozik.

Or. en

Indokolás

Minden olyan gerincimplantátum, amely közvetlen kapcsolatba kerül a gerincvelővel, a III. 
osztályba tartozik, mivel a gerincvelő meghatározás szerint a központi idegrendszer része. 
Úgy tűnik, nincs klinikai vagy tudományos bizonyíték, amely alátámasztaná a gerinc csontos 
részével és az ínszalagokkal kapcsolatba kerülő implantátumok javasolt felsőbb osztályba 
sorolását. E termékek hosszú múltra visszatekintő klinikai használata mindig biztonságos és 
hatékony volt, és szisztematikus biztonsági problémákat velük kapcsolatban nem jelentettek.

Módosítás 848
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak, kivéve, ha a 
nanoanyagot oly módon ágyazták be vagy 
rögzítették, hogy az eszköz 
rendeltetésszerű használata során nem 
tud a beteg vagy a felhasználó testébe 
kerülni.

A rendeltetésszerű használat során az 
emberi testbe szándékosan bevitt
nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.

Or. en
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Indokolás

A kockázatértékelési eljárás során figyelembe kell venni a nanoanyagok használatának 
kockázatát. Ugyanakkor túlságosan sok, komoly egészségügyi veszélyt nem jelentő termék 
tartozik e szabály hatálya alá. Egy terméket tehát csak akkor kell a magasabb III. osztályba 
besorolni, ha a nanoanyagok használata szándékos, és a termék rendeltetésszerű használata 
keretében történik.

Módosítás 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak, kivéve, ha a 
nanoanyagot oly módon ágyazták be vagy 
rögzítették, hogy az eszköz 
rendeltetésszerű használata során nem 
tud a beteg vagy a felhasználó testébe 
kerülni. 

A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök, amennyiben 
az eszközök használatának kifejezetten 
célja, hogy a nanoanyag a testbe kerüljön,
a III. osztályba tartoznak.

Or. de

Indokolás

Sok olyan orvostechnikai eszköz létezik, amelyek nanoanyagokat tartalmaznak, és mégsem 
jelentenek veszélyt a betegekre nézve. Ezért a nanoanyagokat tartalmazó orvostechnikai 
eszközök osztályozásakor figyelembe kell venni, hogy a nanoanyagok használatának van-e 
kifejezett célja.

Módosítás 850
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak, kivéve, ha a 

Minden olyan eszköz a III. osztályba 
tartozik, amelynél az eszköz működési 
módjához hozzátartozik, hogy a 
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nanoanyagot oly módon ágyazták be vagy 
rögzítették, hogy az eszköz 
rendeltetésszerű használata során nem 
tud a beteg vagy a felhasználó testébe
kerülni.

nanoanyag az emberi testbe kerüljön.

Or. de

Módosítás 851
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak, kivéve, ha a 
nanoanyagot oly módon ágyazták be vagy 
rögzítették, hogy az eszköz 
rendeltetésszerű használata során nem 
tud a beteg vagy a felhasználó testébe 
kerülni.

A rendeltetésszerű használat során az 
emberi testbe szándékosan bevitt
nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.

Or. en

Módosítás 852
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak, kivéve, ha a 
nanoanyagot oly módon ágyazták be vagy 
rögzítették, hogy az eszköz 
rendeltetésszerű használata során nem 
tud a beteg vagy a felhasználó testébe 
kerülni.

A rendeltetésszerű használat során az 
emberi testbe szándékosan bevitt
nanoanyagot magukban foglaló vagy 
nanoanyagból álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.
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Or. en

Indokolás

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Módosítás 853
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.8. 20. szabály törölve
Aferezis céljára szánt valamennyi eszköz, 
mint az aferezisgép, készlet, csatlakozó és 
megoldás, a III. osztályba tartozik.

Or. en

Indokolás

Számtalan különböző aferezis céljára szánt orvostechnikai eszköz létezik, ezért nem megfelelő, 
hogy mint ilyenek, univerzális módon egyetlen osztályba, a III. osztályba kerüljenek. 
Ezenkívül a III. osztályba tartozó orvostechnikai eszközök tekintetében előirányzott nyomon 
követésre, a velük kapcsolatos vigilanciára és a mellékhatások jelentésére vonatkozó 
előírásokat már a vér minőségéről és biztonságosságáról szóló uniós irányelvek, az ezen 
eszközökre vonatkozó, uniós gyógyszerészeti jogszabályok, valamint nemzeti törvények és 
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intézkedések is tartalmazzák.

Módosítás 854
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Aferezis céljára szánt valamennyi eszköz, 
mint az aferezisgép, készlet, csatlakozó és 
megoldás, a III. osztályba tartozik.

törölve

Or. de

Indokolás

Az aferezis céljára gyártott orvostechnikai eszközök kialakításukban és alkalmazásukban 
különbözőek lehetnek. Ezért nem tűnik helyesnek mindezeket az eszközöket együttesen a III. 
osztályba sorolni.

Módosítás 855
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.8 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Aferezis céljára szánt valamennyi eszköz, 
mint az aferezisgép, készlet, csatlakozó és 
megoldás, a III. osztályba tartozik.

törölve

Or. en

Módosítás 856
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.8 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Aferezis céljára szánt valamennyi eszköz, 
mint az aferezisgép, készlet, csatlakozó és 
megoldás, a III. osztályba tartozik.

Aferezis céljára szánt valamennyi eszköz, 
mint az aferezisgép, készlet, csatlakozó és 
megoldás, a IIb. osztályba tartozik.

Or. en

Módosítás 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.9. 21. szabály törölve
Emésztendő, belélegzésre, illetve rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.

Or. en

Indokolás

A 21. szabály kizárólag az alkalmazás útvonala alapján sorol be eszközöket a legmagasabb 
kockázatú osztályba. Ez nem tükrözi az ezen eszközök legtöbbjéhez kapcsolódó kockázatokat. 
Ezenkívül, az ilyen alacsony kockázatú termékek III. osztályba sorolása rontaná a 
közbiztonságot. Elvonná ugyanis a figyelmet a valóban magas kockázatú termékekről, és 
meghosszabbítaná a tanúsítást, így a terápiás eszközök nem lennének idejében elérhetőek a 
piacon.

Módosítás 858
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.9 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Emésztendő, belélegzésre, illetve rektális 
vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint 
az emberi testben felszívódó vagy eloszló 
anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.

Elsősorban emésztendő, belélegzésre, 
illetve rektális vagy vaginális bevezetésre 
szánt, valamint szándékolt hatásuk elérése 
érdekében az emberi testben felszívódó és
eloszló anyagokból vagy ilyen anyagok 
kombinációjából álló eszközök a 
III. osztályba tartoznak.

Or. en

Módosítás 859
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. A minőségirányítási rendszer 
alkalmazásának biztosítania kell, hogy az 
eszközök megfeleljenek e rendelet azon 
rendelkezéseinek, amelyek minden 
szakaszban, a tervezéstől a végső 
ellenőrzésig, rájuk vonatkoznak. 
Valamennyi részletet, követelményt vagy 
rendelkezést, amelyet a gyártó a 
minőségirányítási rendszeréhez elfogadott, 
rendszeresen és rendezetten dokumentálni 
kell írásbeli elvek és eljárások, mint pl. a 
minőségügyi programok, a minőségi 
tervek, a minőségügyi kézikönyvek vagy a 
minőségügyi jelentések formájában.

3.2. A minőségirányítási rendszer 
alkalmazásának biztosítania kell, hogy az 
eszközök megfeleljenek e rendelet azon 
rendelkezéseinek, amelyek minden 
szakaszban, a tervezéstől a végső 
ellenőrzésig és a kiszállításig, rájuk 
vonatkoznak. Valamennyi részletet, 
követelményt vagy rendelkezést, amelyet a 
gyártó a minőségirányítási rendszeréhez 
elfogadott, rendszeresen és rendezetten 
dokumentálni kell írásbeli elvek és 
eljárások, mint pl. a minőségügyi
programok, a minőségi tervek, a 
minőségügyi kézikönyvek vagy a 
minőségügyi jelentések formájában.

Or. en

Indokolás

A minőségbiztosítási rendszernek nem csak a végső ellenőrzésig kell lefednie a folyamatokat. 
A jogi előírásoknak való megfelelés és a termék minősége szempontjából releváns 
szempontokra (pl. megfelelő szállítás és raktározás) is vonatkoznia kell.
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Módosítás 860
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – 3.2 pont – 1 bekezdés – d pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a rajzokból, előírásokból vagy más 
vonatkozó dokumentumokból 
megállapított és a gyártás minden 
szakaszában napra készen tartott 
termékazonosító eljárások;

– a rajzokból, előírásokból vagy más 
vonatkozó dokumentumokból 
megállapított és a gyártás minden 
szakaszában napra készen tartott 
termékazonosító és nyomonkövethetőségi
eljárások;

Or. en

Módosítás 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – 3.3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A kijelölt szervezetnek ellenőriznie kell 
a minőségirányítási rendszert, hogy 
megállapítsa, megfelel-e a 3.2. szakaszban 
említett követelményeknek. Hacsak 
kellőképpen nem indokolt, a kijelölt 
szervezet vélelmezi, hogy a vonatkozó 
harmonizált szabványnak vagy az egységes 
műszaki előírásnak megfelelő 
minőségirányítási rendszer megfelel a 
szabvány vagy az egységes műszaki előírás 
követelményeinek.

a) A kijelölt szervezetnek ellenőriznie kell 
a minőségirányítási rendszert, hogy 
megállapítsa, megfelel-e a 3.2. szakaszban 
említett követelményeknek. A kijelölt 
szervezet vélelmezi, hogy a 
minőségirányítási rendszerek, amelyek 
eleget tesznek a vonatkozó harmonizált 
szabványoknak, megfelelnek a 3.2. 
szakasz szerinti követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványok célja, hogy azok alapján feltételezhető az orvostechnikai 
eszközökről szóló irányelvekben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés. 
Ha egy harmonizált szabvány elégtelennek bizonyul ahhoz, hogy biztosítsa a megfelelő 
minőségirányítási rendszert, akkor módosítani kell, nem pedig egy olyan egységes műszaki 
előírással kiegészíteni, amely csupán az EU-ban lenne érvényes. Ezenkívül nem világos, hogy 



PE510.767v01-00 156/186 AM\936128HU.doc

HU

milyen alapon vélne a kijelölt szervezet egy konkrét harmonizált szabványt a 3.2. szakasz 
szerinti követelmények szempontjából elégtelennek.

Módosítás 862
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 3 pont – 3.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4. A gyártónak tájékoztatnia kell a 
minőségirányítási rendszer 
jóváhagyásáért felelős kijelölt szervezetet 
a minőségirányítási rendszerben vagy a 
termékskálában bekövetkező alapvető 
változtatásokkal kapcsolatos bármilyen 
tervről. A kijelölt szervezetnek értékelnie 
kell a javasolt változtatásokat, és 
ellenőriznie kell, hogy a változtatásokat 
követően a minőségirányítási rendszer 
továbbra is teljesíti-e a 3.2. szakaszban 
említett követelményeket. Értesítenie kell 
a gyártót döntéséről, amely tartalmazza az 
ellenőrzésből levont következtetéseket és 
egy indokolt értékelést. A 
minőségirányítási rendszerben vagy a 
termékskálában bekövetkező bármilyen 
alapvető változás jóváhagyását a teljes 
körű EU-minőségbiztosítási tanúsítvány 
kiegészítése formájában kell megadni.

3.4. A gyártó a kijelölt szervezettel 
együttműködve meghatározza, hogy mely 
változtatások minősülnek lényegesnek, 
amelyeket be kell jelenteni a kijelölt 
szervezetnek. A kijelölt szervezet 
ellenőrzéseket végez azzal a céllal, hogy a 
gyártónak a lényeges változtatásokra 
vonatkozó leírásai megfelelőek-e, és hogy 
a gyártó ezeket betartja-e. A 
minőségirányítási rendszerben vagy a 
termékskálában bekövetkező bármilyen 
alapvető változás jóváhagyását a teljes 
körű EU-minőségbiztosítási tanúsítvány 
kiegészítése formájában kell megadni.

Or. da

Módosítás 863
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, 
hogy a gyártó a jóváhagyott 

4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, 
hogy a gyártó a jóváhagyott 
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minőségbiztosítási rendszerből eredő 
kötelezettségeinek megfelelően eleget 
tegyen.

minőségbiztosítási rendszerből eredő 
minden kötelezettségének megfelelően 
eleget tegyen.

Or. en

Módosítás 864
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3. A kijelölt szervezetnek rendszeresen, 
legalább évente egy alkalommal megfelelő 
ellenőrzéseket és értékeléseket kell 
végeznie, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó alkalmazza a jóváhagyott 
minőségirányítási rendszert és a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti tervet, 
és a gyártó számára értékelési jelentést kell 
szolgáltatnia. A jelentésnek magában kell 
foglalnia a gyártó telephelyein végzett 
ellenőrzéseket és indokolt esetben a gyártó 
beszállítóinak és/vagy alvállalkozóinak 
telephelyein végzett ellenőrzéseket is. 
Ilyen ellenőrzések alkalmával a kijelölt 
szervezetnek szükség esetén vizsgálatokat 
kell végeznie vagy végeztetnie a 
minőségbiztosítási rendszer helyes 
működésének ellenőrzése céljából. A 
gyártó rendelkezésére kell bocsátani egy 
ellenőrzési jelentést, illetve vizsgálat 
végrehajtása esetén vizsgálati jelentést.

4.3. A kijelölt szervezetnek rendszeresen, 
legalább évente egy alkalommal megfelelő 
ellenőrzéseket és értékeléseket kell 
végeznie, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó alkalmazza a jóváhagyott 
minőségirányítási rendszert és a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti tervet, 
és a gyártó számára értékelési jelentést kell 
szolgáltatnia. A jelentésnek magában kell 
foglalnia a gyártó telephelyein végzett 
ellenőrzéseket és indokolt esetben a gyártó 
beszállítóinak és/vagy alvállalkozóinak 
telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

Or. de

Indokolás

A minőségbiztosítási rendszer helyes működésének ellenőrzésére irányuló vizsgálatok 
végrehajtásának vagy igénylésének 4.3 bekezdés szerinti kötelezettsége a felügyelet részét 
képezi, nem pedig a rendszeres ellenőrzés részét. Az „ISO/IEC 67. útmutató -
Megfelelőségértékelés; A terméktanúsítás alapelemei” című dokumentum 1. táblázatának 5. 
rendszere számos példát sorol fel a felügyeleti tevékenységekre. A felügyeleti vizsgálatok 
különböző opcióit a VIII. melléklet 4. pont különböző bekezdéseiben kell meghatározni, és 
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nem szabad összekeverni.

Módosítás 865
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3. A kijelölt szervezetnek rendszeresen, 
legalább évente egy alkalommal megfelelő 
ellenőrzéseket és értékeléseket kell 
végeznie, hogy megbizonyosodjon arról, 
hogy a gyártó alkalmazza a jóváhagyott 
minőségirányítási rendszert és a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti tervet, 
és a gyártó számára értékelési jelentést kell 
szolgáltatnia. A jelentésnek magában kell 
foglalnia a gyártó telephelyein végzett 
ellenőrzéseket és indokolt esetben a gyártó 
beszállítóinak és/vagy alvállalkozóinak 
telephelyein végzett ellenőrzéseket is. Ilyen 
ellenőrzések alkalmával a kijelölt 
szervezetnek szükség esetén vizsgálatokat 
kell végeznie vagy végeztetnie a 
minőségbiztosítási rendszer helyes 
működésének ellenőrzése céljából. A 
gyártó rendelkezésére kell bocsátani egy 
ellenőrzési jelentést, illetve vizsgálat 
végrehajtása esetén vizsgálati jelentést.

4.3. A kijelölt szervezetnek évente egyszer
megfelelő ellenőrzéseket és értékeléseket 
kell végeznie, hogy megbizonyosodjon 
arról, hogy a gyártó alkalmazza a 
jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert és 
a forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervet, és a gyártó számára értékelési 
jelentést kell szolgáltatnia. A jelentésnek 
magában kell foglalnia a gyártó 
telephelyein végzett ellenőrzéseket és 
indokolt esetben a gyártó beszállítóinak 
és/vagy alvállalkozóinak telephelyein 
végzett ellenőrzéseket is. Ilyen 
ellenőrzések alkalmával a kijelölt 
szervezetnek szükség esetén vizsgálatokat 
kell végeznie vagy végeztetnie a 
minőségbiztosítási rendszer helyes 
működésének ellenőrzése céljából. A 
gyártó rendelkezésére kell bocsátani egy 
ellenőrzési jelentést, illetve vizsgálat 
végrehajtása esetén vizsgálati jelentést.

Or. en

Indokolás

Annak konkrét előírása, hogy minden 12 hónapban egyszer („legalább évente egy 
alkalommal”) el kell végezni az ellenőrzést, túlságosan korlátozza a gyártók és a kijelölt 
szervezetek rugalmasságát. Az (ISO/IEC 17021 szabállyal összhangban) „évente egyszer”
elvégzendő ellenőrzés előírása nagyobb teret hagy a jogszabályi kötelezettségek teljesítésére.

Módosítás 866
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat
kell tennie a gyártó vagy indokolt esetben 
a gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az 
előre be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

4.4. A kijelölt szervezetnek gyártónként és 
generikus eszközcsoportonként legalább 
ötévente véletlenszerű, előre be nem 
jelentett látogatásokat kell tennie az 
érintett gyártóhelyeken vagy indokolt 
esetben a gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein. A kijelölt 
szervezetnek az előre be nem jelentett 
ellenőrzésekre vonatkozóan tervet kell 
készítenie, amely nem juthat a gyártó 
tudomására.

Ilyen előre be nem jelentett ellenőrzések 
alkalmával a kijelölt szervezetnek 
vizsgálatokat kell végeznie vagy 
végeztetnie a minőségbiztosítási rendszer 
helyes működésének ellenőrzése céljából. 
A gyártó rendelkezésére kell bocsátani egy 
ellenőrzési jelentést.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 867
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 4.4. A kijelölt szervezetnek gyártónként és 
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előre nem bejelentett gyárlátogatásokat
kell tennie a gyártó vagy indokolt esetben 
a gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az 
előre be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

generikus eszközcsoportonként legalább 
ötévente véletlenszerű, előre be nem 
jelentett látogatásokat kell tennie az 
érintett gyártóhelyeken vagy indokolt 
esetben a gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein. A kijelölt 
szervezetnek az előre be nem jelentett 
ellenőrzésekre vonatkozóan tervet kell 
készítenie, amely nem juthat a gyártó 
tudomására. Ilyen ellenőrzések alkalmával 
a kijelölt szervezetnek vizsgálatokat kell 
végeznie vagy végeztetnie a 
minőségirányítási rendszer helyes 
működésének ellenőrzése céljából. A 
gyártó rendelkezésére kell bocsátani egy 
ellenőrzési jelentést és egy vizsgálati 
jelentést.

Or. en

Módosítás 868
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat 
kell tennie a gyártó vagy indokolt esetben 
a gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az 
előre nem bejelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

4.4. A kijelölt szervezet véletlenszerű, előre 
nem bejelentett ellenőrzéseket hajt végre a 
fontos gyártóműhelyekben vagy indokolt 
esetben a gyártó beszállítóinál és/vagy 
alvállalkozóinál – legalább minden ötödik 
évben minden gyártóra és minden egyes 
eszközcsoportra nézve. A kijelölt 
szervezetnek az előre nem bejelentett 
ellenőrzésekre vonatkozóan tervet kell 
készítenie, amely nem juthat a gyártó 
tudomására.

Az ilyen előre nem bejelentett ellenőrzések 
alkalmával a kijelölt szervezet 
vizsgálatokat végez vagy végeztet a 
minőségbiztosítási rendszer helyes 
működésének ellenőrzése céljából. A 
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kijelölt szervezet a gyártó rendelkezésére 
bocsátja az ellenőrzési jelentést.

Or. de

Indokolás

Az előre nem bejelentett ellenőrzések számát egyértelműen meg kell határozni. Legalább 
minden tanúsítási ciklusban egyszer és minden gyártóra és minden egyes eszközcsoportra
nézve kell előre nem bejelentett ellenőrzést végezni. Az előre nem bejelentett ellenőrzések 
terjedelmét és eljárásait magában a rendeletben kell meghatározni. A „szükség esetén”és az 
„illetve vizsgálat végrehajtása esetén vizsgálati jelentést” részeket törölni kell, mivel a 
vizsgálatokat minden esetben végre kell hajtani., A „vizsgálati jelentés” és „ellenőrzési 
jelentés” közötti különbségtételre nincs szükség, mivel a „vizsgálati jelentés” az „ellenőrzési 
jelentés” részét képezi.

Módosítás 869
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat kell 
tennie a gyártó vagy indokolt esetben a 
gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat kell 
tennie a gyártó és beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására. A kijelölt 
szervezetnek háromévente legalább egy 
előre be nem jelentett látogatást kell 
tennie.

Or. en

Módosítás 870
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat kell 
tennie a gyártó vagy indokolt esetben a 
gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre nem bejelentett gyárlátogatásokat kell 
tennie a gyártó vagy indokolt esetben a 
gyártó beszállítóinak és/vagy 
alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy e
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására. A kijelölt 
szervezetnek háromévente legalább egy 
ilyen látogatást kell tennie.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem tér ki a be nem jelentett látogatások minimális gyakoriságára. Előre be nem 
jelentett látogatásokat legalább háromévente egyszer tenni kell minden gyártónál és 
termékcsoportnál, a tanúsítási ciklusok alapján.

Módosítás 871
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A gyártásból vagy a gyártási folyamatból 
származó mintavétel helyett vagy azon
felül, a kijelölt szervezetnek mintákat kell 
vennie a forgalomban lévő eszközökből,
hogy eldöntse, hogy a gyártott eszköz 
megfelel-e a műszaki dokumentációnak 
és/vagy a tervdokumentációnak. A 
mintavételt megelőzően a kijelölt 
szervezetnek pontosan meg kell határoznia 
a megfelelő mintavételi feltételeket és 

A gyártásból vagy a gyártási folyamatból 
származó mintavételen felül a kijelölt 
szervezet – lehetőség szerint saját maga, 
egyéb esetben külső piacfelügyeleti 
hatóságok bevonásával – mintákat vesz a 
forgalomban lévő eszközökből. Az arra 
vonatkozó felülvizsgálatot, hogy a gyártott 
eszköz megfelel-e a műszaki 
dokumentációnak és/vagy a 
tervdokumentációnak, legalább minden 
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vizsgálati eljárásokat. ötödik évben egyszer el kell végezni 
minden gyártóra és minden egyes 
eszközcsoportra nézve. A mintavételt 
megelőzően a kijelölt szervezetnek 
pontosan meg kell határoznia a megfelelő 
mintavételi feltételeket és vizsgálati 
eljárásokat. A mintavétel és annak 
felülvizsgálata a gyártó költségére 
történik.

Or. de

Indokolás

A piaci mintavétel gyakran nem lehetséges, mivel a kijelölt szervezetek nem rendelkeznek 
megfelelő intézkedési hatáskörrel. Ilyen esetben a mintavételt a piacfelügyeleti hatóságoknak 
kell elvégezniük. A megfelelő mintavétel biztosítása érdekében valamennyi kijelölt szervezetet 
kötelezni kell, hogy tanúsítási ciklusonként legalább egyszer végezze el a vizsgálatot.

Módosítás 872
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.4 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezetnek a gyártó 
rendelkezésére kell bocsátania egy olyan 
ellenőrzési jelentést, amely indokolt 
esetben mintaellenőrzést tartalmaz.

A kijelölt szervezetnek a gyártó 
rendelkezésére kell bocsátania egy olyan 
ellenőrzési jelentést, amely indokolt 
esetben mintaellenőrzést tartalmaz. E 
jelentést közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A PIP-botrány egyik legfőbb tanulsága, hogy szükség van előre be nem jelentett 
ellenőrzésekre. Az átláthatóság érdekében pedig az ellenőrzési jelentést közzé kell tenni.

Módosítás 873
Holger Krahmer
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Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.5 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. osztályba sorolt eszközök esetében a 
felügyeleti értékelésnek magában kell 
foglalnia az eszköz sértetlenségéhez 
elengedhetetlen jóváhagyott részek 
és/vagy anyagok ellenőrzését is, beleértve 
adott esetben az előállított vagy beszerzett 
részek és/vagy anyagok és a késztermékek 
mennyiségei közötti összefüggést is.

törölve

Or. en

Indokolás

Az előállított vagy beszerzett nyersanyagok mennyisége és a késztermékek típusához és 
mennyiségéhez jóváhagyott elengedhetetlen alkatrészek mennyiségei közötti összefüggés 
ellenőrzése gyakran nem lehetséges. A kijelölt szervezetek feladatai és hatásköre műszaki 
vizsgálatokra, nem pedig üzleti elemzésekre terjednek ki. A mennyiségi megfelelés ellenőrzése 
általában a gyártó feladata, pénzügyi elszámolási okokból.

Módosítás 874
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 4 pont – 4.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
kell, hogy az értékelést végző csoport 
tagjai biztos tapasztalattal rendelkezzenek 
az érintett technológia, a folyamatos 
objektivitás és semlegesség terén; ez 
magában foglalja az értékelést végző 
csoport tagjai között a megfelelő 
időközönkénti körforgást is. Általános 
szabályként egy vezető ellenőr három
egymást követő évnél hosszabb ideig nem 
vezethet és végezhet ellenőrzést ugyanazon 
gyártónál.

4.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
kell, hogy az értékelést végző csoport 
tagjai biztos tapasztalattal rendelkezzenek 
az érintett technológia, a folyamatos 
objektivitás és semlegesség terén. Egy 
vezető ellenőr öt egymást követő évnél 
hosszabb ideig nem vezethet és végezhet 
ellenőrzést ugyanazon gyártónál.

Or. en
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Indokolás

Az értékelendő orvostechnikai eszközzel kapcsolatos szükséges szakértelmet és tapasztalatot 
következetesen biztosítani kell a tanúsítási ciklus egésze idején. A vezető ellenőrt fel kell 
hatalmazni, hogy akár öt egymást követő évben vezethessen és végezhessen ellenőrzést, az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó általános, öt éves tanúsítási ciklussal összhangban. Az 
értékelő csoport többi tagja között – a vezető ellenőréhez képest alárendelt felelősségük miatt 
– nincs szükség körforgásra.

Módosítás 875
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 5 pont – 5.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3a. A III. osztályba sorolt eszközök 
esetében a dokumentáció klinikai részét 
olyan megfelelő klinikai szakember 
értékeli, aki szerepel az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport által a 80. cikk g) pontja szerint 
összeállított szakértői jegyzékben.

Or. en

Módosítás 876
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének az utolsó eszköz 
forgalomba hozatalát követően legalább 
öt, és beültethető eszközök esetén legalább
tizenöt évig az illetékes hatóságok számára 
meg kell őriznie a következőket:

8. A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének legalább az orvostechnikai 
eszköz gyártó által meghatározott 
élettartamával megegyező ideig, de a 
terméknek a gyártó általi forgalomba 
hozatalától számítva legalább tíz évig az 
illetékes hatóságok számára meg kell 
őriznie a következőket:
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Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 877
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 melléklet – 7 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének az utolsó eszköz 
forgalomba hozatalát követően legalább 
öt, és beültethető eszközök esetén legalább 
tizenöt évig az illetékes hatóságok számára 
meg kell őriznie a következőket:

A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének legalább az orvostechnikai 
eszköz gyártó által meghatározott 
élettartamával megegyező ideig, de a 
terméknek a gyártó általi forgalomba 
hozatalától számítva legalább tíz évig az 
illetékes hatóságok számára meg kell 
őriznie a következőket:

Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 878
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – 4 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A III. osztályba sorolt eszközök esetében 
a felügyeletnek magában kell foglalnia az 
előállított vagy beszerzett nyersanyagok 
vagy a típusra jóváhagyott 
kulcsfontosságú alkatrészek és a 
késztermékek mennyiségei közötti 

törölve
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összefüggés ellenőrzését.

Or. en

Indokolás

Az előállított vagy beszerzett nyersanyagok mennyisége és a késztermékek típusához és 
mennyiségéhez jóváhagyott elengedhetetlen alkatrészek mennyiségei közötti összefüggés 
ellenőrzése gyakran nem lehetséges. A kijelölt szervezetek feladatai és hatásköre műszaki 
vizsgálatokra, nem pedig üzleti elemzésekre terjednek ki. A mennyiségi megfelelés ellenőrzése 
általában a gyártó feladata, pénzügyi elszámolási okokból.

Módosítás 879
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – 6 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének az utolsó eszköz 
forgalomba hozatalát követően legalább 
öt, és beültethető eszközök esetén legalább 
tizenöt évig az illetékes hatóságok számára 
meg kell őriznie a következőket: 

A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének legalább az orvostechnikai 
eszköz gyártó által meghatározott 
élettartamával megegyező ideig, de a 
terméknek a gyártó általi forgalomba 
hozatalától számítva legalább tíz évig az 
illetékes hatóságok számára meg kell 
őriznie a következőket:

Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 880
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – 7 pont – 7.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.5. A 6. szakasztól eltérve, a gyártónak 7.5. A 6. szakasztól eltérve, a gyártónak 
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vagy meghatalmazott képviselőjének az 
utolsó eszköz forgalomba hozatalát 
követően legalább öt évig az illetékes 
hatóságok számára meg kell őriznie a 
következőket: 

vagy meghatalmazott képviselőjének 
legalább az orvostechnikai eszköz gyártó 
által meghatározott élettartamával 
megegyező ideig, de a terméknek a gyártó 
általi forgalomba hozatalától számítva 
legalább tíz évig az illetékes hatóságok 
számára meg kell őriznie a következőket:

Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 881
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – 3 cím – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 B. rész: Termékellenőrzés B. rész: Uniós termékellenőrzés

Or. en

Módosítás 882
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A kijelölt szervezet elvégzi a megfelelő 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat az 
5. szakaszban meghatározottak szerint 
minden egyes termék ellenőrzésével és 
vizsgálatával, hogy ellenőrizze az eszköz e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelőségét.

4. A kijelölt szervezet elvégzi a megfelelő 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat az 
5. szakaszban meghatározottak szerint 
minden egyes termék ellenőrzésével és 
vizsgálatával, vagy a 6. pont szerint a 
termékek statisztikai alapon történő 
kiválasztásával, hogy értékelje az eszköz e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelőségét.
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Or. en

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 883
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A megfelelőség statisztikai ellenőrzése

Or. en

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 884
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 5 a pont – 5.1 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.1. A gyártónak az előállított termékeket 
homogén tételek formájában kell 
bemutatnia. A bemutatott termékek 
homogenitása bizonyítékának a tételek 
dokumentációjának részét kell képeznie.

Or. en

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
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illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 885
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 5 a pont – 5.2 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. Minden tételből véletlenszerű 
mintavétel történik. A mintát alkotó 
termékeket külön-külön kell megvizsgálni, 
és a 6. cikkben említett vonatkozó 
szabvány(ok)ban meghatározott, 
megfelelő fizikai vagy laboratóriumi 
vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű 
vizsgálatokat kell elvégezni rajtuk, hogy 
ellenőrizzék az eszközöknek az EU-
típusvizsgálati tanúsítványban leírt 
típusnak és a rájuk vonatkozó rendelet 
követelményeinek való megfelelését.

Or. en

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 886
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 5 a pont – 5.3 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.3. A termékek statisztikai ellenőrzése 
jellemzőkön és/vagy változókon alapszik, 
és olyan, operatív jellemzőkkel rendelkező 
mintavételi rendszereket alkalmaz, 
amelyek a legmodernebb technikának 
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megfelelő, nagyfokú biztonságot és 
teljesítményt biztosítanak. A mintavételi 
rendszereket a 6. cikkben említett 
harmonizált szabványok, vagy azokkal 
egyenértékű vizsgálatok segítségével, az 
érintett termékkategória sajátos 
természetének figyelembevételével 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 887
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 5 a pont – 5.4 rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.4. A kijelölt szervezetnek minden egyes 
jóváhagyott eszközön fel kell tüntetnie 
vagy tüntettetnie az azonosító számát, és 
az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan 
EU-termékellenőrzési tanúsítványt kell 
kiállítania.
A tételt alkotó minden termék forgalomba 
hozható, kivéve a mintában nem 
megfelelőnek bizonyult termékeket.
Ha a tételt elutasították, akkor az illetékes 
kijelölt szervezetnek megfelelő 
intézkedéseket kell tennie, hogy 
megakadályozza a tétel forgalomba 
hozatalát.
Tételek gyakori elutasítása esetén a 
kijelölt szervezet felfüggesztheti a 
statisztikai ellenőrzést.

Or. en



PE510.767v01-00 172/186 AM\936128HU.doc

HU

Indokolás

A 768/2008/EK határozat F. moduljának 5. pontjával összhangban a szövegbe be kell 
illeszteni a statisztikai ellenőrzések végzésének lehetőségét, különösen azért, mert a termékek 
nem értékelhetők a termékhitelesítés eszközével a statisztikai ellenőrzés eljárásai nélkül.

Módosítás 888
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 7 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének az utolsó eszköz 
forgalomba hozatalát követően legalább 
öt, és beültethető eszközök esetén legalább 
tizenöt évig az illetékes hatóságok számára 
meg kell őriznie a következőket: 

A gyártónak vagy meghatalmazott 
képviselőjének legalább az orvostechnikai 
eszköz gyártó által meghatározott 
élettartamával megegyező ideig, de a 
terméknek a gyártó általi forgalomba 
hozatalától számítva legalább tíz évig az 
illetékes hatóságok számára meg kell 
őriznie a következőket:

Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 889
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 melléklet – B rész – 8 pont – 8.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.4. A 7. szakasztól eltérve, a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének az 
utolsó eszköz forgalomba hozatalát 
követően legalább öt évig az illetékes 
hatóságok számára meg kell őriznie a 
következőket: 

8.4. A 7. szakasztól eltérve, a gyártónak 
vagy meghatalmazott képviselőjének 
legalább az orvostechnikai eszköz gyártó 
által meghatározott élettartamával 
megegyező ideig, de a terméknek a gyártó 
általi forgalomba hozatalától számítva 
legalább tíz évig az illetékes hatóságok 
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számára meg kell őriznie a következőket:

Or. en

Indokolás

A dokumentumok megőrzési idejét ki kell igazítani annak érdekében, hogy megfeleljenek és 
összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal (vesd össze pl.: ISO 13485).

Módosítás 890
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az eszköz rendeltetésszerű használata 
során az I. melléklet 1. szakaszában 
említett jellemzőkre és teljesítőképességre 
vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés megerősítésének a 
nemkívánatos mellékhatások és az 
I. melléklet 1. és 5. szakaszában említett 
előny/kockázati arány elfogadhatósága 
értékelésének klinikai adatokon kell 
alapulnia.

2. Az eszköz rendeltetésszerű használata 
során az I. melléklet 1. szakaszában 
említett jellemzőkre és teljesítőképességre 
vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés megerősítésének a 
nemkívánatos mellékhatások és az 
I. melléklet 1. és 5. szakaszában említett 
előny/kockázati arány elfogadhatósága 
értékelésének klinikai adatokon kell 
alapulnia.

Figyelembe kell venni a független 
tudományos intézetek vagy orvosi 
társaságok saját klinikai adatgyűjtésen 
alapuló adatait is.

Or. de

Módosítás 891
Marina Yannakoudakis

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. független tudományos testületek, 
például egyetemi intézetek vagy orvosi 
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társaságok bevonása a klinikai adatok 
gyűjtésébe és/vagy elemzésébe

Or. en

Módosítás 892
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. A 
4. szakasznak megfelelően az 
egyenértékűség bizonyítása e bekezdés 
első mondata értelmében általában nem 
tekinthető elegendő igazolásnak.

5. Beültethető eszköz esetén a klinikai 
vizsgálatokat el kell végezni, kivéve akkor, 
ha kellő megalapozottsággal lehet meglévő 
klinikai adatokra támaszkodni. A 
4. szakasznak megfelelően az 
egyenértékűség bizonyítása e bekezdés 
első mondata értelmében általában nem 
tekinthető elegendő igazolásnak.

Or. en

Indokolás

Az emberi vagy állati eredetű szövetek vagy sejtek felhasználásával készült eszközök esetében 
gyakran lehetséges a klinikai gyakorlatra, valamint egyenértékű eszközök biztonságára és 
teljesítményére vonatkozó szakirodalmi beszámolókra hagyatkozni, vagy az elismert 
szabványoknak való megfelelés alapján megállapítani a klinikai bizonyítékokra vonatkozó 
követelményeknek való megfelelést.

Módosítás 893
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
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megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. A 
4. szakasznak megfelelően az 
egyenértékűség bizonyítása e bekezdés 
első mondata értelmében általában nem 
tekinthető elegendő igazolásnak.

megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. Új 
termékek esetében a 4. szakasznak 
megfelelően az egyenértékűség bizonyítása 
e bekezdés első mondata értelmében nem 
tekinthető elegendő igazolásnak. 
Ugyanakkor a már forgalomban lévő azon 
eszközök újbóli gyártása esetében, 
amelyekre vonatkozóan elérhetők klinikai 
adatok, és amelyek tekintetében a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
adatok nem jeleznek biztonsági 
aggályokat, az egyenértékűség bizonyítása 
elegendő igazolásnak tekinthető. Az e 
rendeletben előirányzott tudományos 
értékelésre benyújtott eszközök esetében 
az egyenértékűség bizonyítását az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport értékeli.

Or. en

Módosítás 894
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. A 
4. szakasznak megfelelően az 
egyenértékűség bizonyítása e bekezdés 
első mondata értelmében általában nem 
tekinthető elegendő igazolásnak.

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. 
Újszerű eszközök esetén a 4. szakasznak 
megfelelően az egyenértékűség bizonyítása 
e bekezdés első mondata értelmében 
általában nem tekinthető elegendő 
igazolásnak.

Or. de
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Módosítás 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A gyártó által egy forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés keretében 
gyűjtött valamennyi klinikai adatot 
elérhetővé kell tenni az egészségügyi 
szakemberek számára.

Or. en

Módosítás 896
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – B rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyártó elemzi a forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés 
megállapításait, és dokumentálja a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésében 
szereplő eredményeket, melyek a műszaki 
dokumentáció részét képezik.

3. A gyártó elemzi a forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés 
megállapításait, és dokumentálja a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésében 
szereplő eredményeket, melyek a műszaki 
dokumentáció részét képezik.

A beültethető orvostechnikai eszközök 
esetében a gyártó forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetési értékelő 
jelentését független tudományos testület –
például egyetemi intézet vagy orvosi 
társaság – vizsgálja felül. A felülvizsgálat 
lefolytatása érdekében a gyártó biztosítja a 
releváns adatokat a független tudományos 
testület számára. Mind a gyártó 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetési értékelő jelentése, mind 
pedig annak független tudományos 
testület általi felülvizsgálata a III. 
osztályba sorolt orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó műszaki dokumentáció részét 
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képezi.

Or. en

Indokolás

A III. osztályba sorolt egyéb – például a zselatin kapszulát tartalmazó – orvostechnikai 
eszközök biztonságosságát CE-jelölésüket megelőzően végzett klinikai vizsgálatok során 
biztosítják és értékelik.

Módosítás 897
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat minden egyes lépését, 
egészen a tanulmány szükségességének és 
indoklásának első mérlegelésétől az 
eredmények közzétételéig, elismert etikai 
elvekkel összhangban kell elvégezni, ilyen
pl. az Orvosok Világszövetségének 
Helsinki Nyilatkozata az emberi alanyokat 
bevonó orvosi kutatás etikai elveiről, 
amelyet a Helsinkiben (Finnország) 1964-
ben megrendezett 18. Orvosi 
Világtalálkozón fogadtak el, és amelyet 
legutóbb 2008-ban az Orvosok 
Világszövetségének 59. találkozóján 
Szöulban (Koreában) fogadtak el.

A klinikai vizsgálat minden egyes lépését, 
egészen a tanulmány szükségességének és 
indoklásának első mérlegelésétől az 
eredmények közzétételéig, elismert etikai 
elvekkel összhangban kell elvégezni, ilyen 
pl. az Orvosok Világszövetségének 
Helsinki Nyilatkozata az emberi alanyokat 
bevonó orvosi kutatás etikai elveiről, 
amelyet a Helsinkiben (Finnország) 1964-
ben megrendezett 18. Orvosi 
Világtalálkozón fogadtak el, és ennek 
minden további módosítása.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a klinikai vizsgálatok mindig a Helsinki Nyilatkozat legutóbbi 
módosított változatának feleljenek meg.

Módosítás 898
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai vizsgálat minden egyes lépését, 
egészen a tanulmány szükségességének és 
indoklásának első mérlegelésétől az 
eredmények közzétételéig, elismert etikai 
elvekkel összhangban kell elvégezni, ilyen 
pl. az Orvosok Világszövetségének 
Helsinki Nyilatkozata az emberi alanyokat 
bevonó orvosi kutatás etikai elveiről, 
amelyet a Helsinkiben (Finnország) 1964-
ben megrendezett 18. Orvosi 
Világtalálkozón fogadtak el, és amelyet 
legutóbb 2008-ban az Orvosok 
Világszövetségének 59. találkozóján 
Szöulban (Koreában) fogadtak el.

A klinikai vizsgálat minden egyes lépését, 
egészen a tanulmány szükségességének és 
indoklásának első mérlegelésétől az 
eredmények közzétételéig, elismert etikai 
elvekkel összhangban kell elvégezni, ilyen 
pl. az Orvosok Világszövetségének 
Helsinki Nyilatkozata az emberi alanyokat 
bevonó orvosi kutatás etikai elveiről, 
amelyet a Helsinkiben (Finnország) 1964-
ben megrendezett 18. Orvosi 
Világtalálkozón fogadtak el, és amelyet 
legutóbb 2008-ban az Orvosok 
Világszövetségének 59. találkozóján 
Szöulban (Koreában) fogadtak el. A 
kísérleti alanyok klinikai vizsgálatokban 
való részvételére vonatkozó részletes 
feltételek szabályozása a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik.

Or. de

Indokolás

Jelen módosítás tisztázni kívánja, hogy a tagállamoknak kell meghatározniuk a kísérleti 
alanyok klinikai vizsgálatokban való részvételére vonatkozó feltételeket. E tekintetben eleget 
kell tenniük az Orvosok Világszövetsége Helsinki Nyilatkozatának 2008. évi változatában 
lefektetett minimális előírásoknak.

Módosítás 899
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett alanyokon végzett klinikai 
vizsgálatok
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Azok a cselekvőképességet korlátozó, 
illetve cselekvőképességet kizáró 
gondnokság alá helyezett vizsgálati
alanyok, akik cselekvőképességük 
korlátozottá válása előtt önkéntes 
beleegyező nyilatkozatot nem adtak, illetve 
annak megadását nem utasították vissza, 
klinikai vizsgálatba csak akkor vonhatók 
be, ha az általános feltételek mellett az 
alábbi feltételek is teljesülnek:
– rendelkezésre áll a jogi képviselő 
beleegyező nyilatkozata, amely képviseli 
az alany feltételezett akaratát, és amely az 
alany sérelme nélkül bármikor 
visszavonható;
– a cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alanyt helyzetéhez 
mérten érthető módon és megfelelően 
tájékoztatták a vizsgálatról, valamint 
annak kockázatairól és kedvező 
hatásairól;
– a vizsgáló megfelelően figyelembe veszi, 
hogy a véleményalkotásra és 
helyzetértékelésére képes, 
cselekvőképességet korlátozó, illetve 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni;
– a klinikai vizsgálatban való részvételért 
juttatott ellentételezésen kívül egyéb 
ösztönzőket vagy anyagi eszközzel történő 
rábírást nem alkalmaznak;
– a szóban forgó kutatás nélkülözhetetlen 
a tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat nyújtására képes személyeken 
végzett klinikai vizsgálatok vagy egyéb 
kutatási módszerek révén szerzett adatok 
hitelesítéséhez;
– a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy olyan életveszélyes vagy 
nagyfokú gyengeséget előidéző, orvosi 
kezelésre szoruló állapottal, amelyben a 
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vizsgálati alany szenved;
– a klinikai vizsgálatot a fájdalom, a 
szorongás, a félelem és bármilyen egyéb, a 
betegséggel és annak fejlettségi 
szakaszával kapcsolatosan előrelátható 
kockázat minimalizálásával alakították ki, 
és mind a kockázati küszöbértéket, mind a 
terhelés mértékét pontosan 
meghatározzák és folyamatosan 
figyelemmel kísérik;
– okkal várható, hogy a klinikai 
vizsgálatban való részvétel a kedvezőtlen 
hatásokat meghaladó mértékű kedvező 
hatásokkal jár a cselekvőképességet 
korlátozó, illetve cselekvőképességet 
kizáró gondnokság alá helyezett vizsgálati 
alanyra nézve, vagy egyáltalán nem jelent 
kockázatot;
– az etikai bizottság – a kérdéses 
betegségre és az érintett betegcsoportra 
vonatkozó szakértelem birtokában, vagy 
miután szakvéleményt kapott a kérdéses 
betegséget illetően és az érintett 
betegcsoportban jelentkező klinikai, etikai 
és pszichoszociális kérdésekkel 
kapcsolatban – jóváhagyta a vizsgálati 
tervet;
A vizsgálati alany lehetőség szerint részt 
vesz a beleegyezési nyilatkozatra 
vonatkozó eljárásban.

Or. en

Indokolás

Az orvosi termékek klinikai vizsgálatairól szóló javaslathoz képest e javaslat klinikai 
vizsgálatokról szóló rendelkezései igen gyengék és pontatlanok. A klinikai vizsgálatok igen
jelentős kockázatot rejthetnek a beteg szempontjából. Ezért pontos rendelkezésekre van 
szükség.

Módosítás 900
Peter Liese
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Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Kiskorúakon végzett klinikai 
vizsgálatok
Klinikai vizsgálat csak akkor végezhető el 
kiskorúakon, ha az általános feltételek 
mellett az alábbi feltételek is teljesülnek:
– a jogi képviselő beleegyező nyilatkozatát 
adja, amely a kiskorú feltételezett akaratát 
tartalmazza;
– kiskorúakkal való foglalkozásra 
kiképzett vagy ilyen tapasztalattal 
rendelkező orvos (vagy a vizsgáló vagy a 
vizsgálati csoport egy tagja) a kiskorú 
korának és érettségének megfelelően, 
érthető módon és megfelelően tájékoztatta 
a vizsgálatról, a kockázatokról és a 
kedvező hatásokról;
– a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a fent 
említett információk alapján történő 
véleményalkotásra és helyzetértékelésére 
képes kiskorú vizsgálati alany kifejezetten 
elutasítja a klinikai vizsgálatban való 
részvételt vagy a vizsgálattól bármikor el 
kíván állni;
– a klinikai vizsgálatban való részvételért 
juttatott ellentételezésen kívül egyéb 
ösztönzőket vagy anyagi eszközzel történő 
rábírást nem alkalmaznak;
– a szóban forgó kutatás nélkülözhetetlen 
a tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat nyújtására képes személyeken 
végzett klinikai vizsgálatok vagy egyéb 
kutatási módszerek révén szerzett adatok 
hitelesítéséhez;
– a szóban forgó kutatás közvetlen 
összefügg egy orvosi kezelésre szoruló 
állapottal, amelyben a kiskorú szenved, 
vagy jellegénél fogva csak kiskorúakon 
végezhető el;
– a klinikai vizsgálatot a fájdalom, a 
szorongás, a félelem és bármilyen egyéb, a 
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betegséggel és annak fejlettségi 
szakaszával kapcsolatosan előrelátható 
kockázat minimalizálásával alakították ki, 
és mind a kockázati küszöbértéket, mind a 
terhelés mértékét pontosan 
meghatározzák és folyamatosan 
figyelemmel kísérik;
– a betegcsoportnak valamilyen közvetlen 
előnye származik a klinikai vizsgálatból
– az Ügynökség vonatkozó tudományos 
útmutatásait betartják;
– az etikai bizottság – gyermekgyógyászati 
szakértelem birtokában, vagy miután 
szakvéleményt kapott a 
gyermekgyógyászat klinikai, etikai és 
pszichoszociális problémáival 
kapcsolatban – jóváhagyta a vizsgálati 
tervet.
A kiskorú részt vesz a beleegyezési 
nyilatkozatra vonatkozó eljárásban, a 
korának és érettségének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az orvosi termékek klinikai vizsgálatairól szóló javaslathoz képest e javaslat klinikai 
vizsgálatokról szóló rendelkezései igen gyengék és pontatlanok. A klinikai vizsgálatok igen 
jelentős kockázatot rejthetnek a beteg szempontjából. A javaslat célja, hogy legalább azt a 
védelmi szintet fenntartsa, amelyet az orvosi termékek klinikai vizsgálataival kapcsolatban 
2001 óta a 2001/20/EK irányelv biztosít.

Módosítás 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.3. A vizsgálatvezetőről, koordináló 
vizsgálóról szóló információk, ideértve 
képzettségüket is, valamint a vizsgálat 
helyszínéről/helyszíneiről szóló 

3.1.3. A vizsgálatvezetőről, koordináló 
vizsgálóról szóló információk, ideértve 
képzettségüket is, valamint a vizsgálat 
helyszínéről/helyszíneiről szóló 
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információk. információk, valamint a megbízó és a 
vizsgálatot végző intézmény közötti 
szerződésről szóló információk, illetve a 
finanszírozásra vonatkozó részletes 
adatok.

Or. de

Indokolás

Standard eljárás, hogy az etikai bizottságok hozzáféréssel rendelkeznek a megbízó és a 
vizsgálatot végző intézmények közötti szerződésekhez, és ezeket figyelembe veszik a vizsgálati 
protokoll értékelésekor. 

Módosítás 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – II rész – 3 pont – 3.1 pont – 3.1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1.4. A klinikai vizsgálat általános 
összegzése.

3.1.4. A klinikai vizsgálat általános 
összegzése az érintett ország hivatalos 
nyelvén.

Or. de

Indokolás

Az alkalmazhatóság objektív értékeléséhez alapvető fontosságú a vizsgálati tervnek az adott 
ország hivatalos nyelvén történő összefoglalása.

Módosítás 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – II rész – 3 pont – 3.15 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.15. a. Terv az alanyok klinikai vizsgálat 
befejezése utáni további kezeléséről
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Or. de

Indokolás

A Helsinki Nyilatkozat szerint a protokollnak tartalmaznia kell egy megállapodást a kísérleti 
alanyok vizsgálat utáni hozzáféréséről azokhoz a támogatásokhoz, amelyeket a tanulmány 
során hasznosnak ismertek el, illetve egyéb ellátásokhoz vagy segítséghez való 
hozzáférésükről.

Módosítás 904
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
15 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A 2. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában 
említett „orvostechnikai eszközök”
fogalommeghatározás utolsó 
albekezdésébe tartozó termékek listája

törölve

1. Kontaktlencsék
2. Testrészek megváltoztatására vagy 
rögzítésére szolgáló implantátumok;
3. Arc– vagy bőr– vagy 
nyálkahártyafeltöltő-anyagok;
4. Zsírleszívó berendezés;
5. Emberi testen történő használatra szánt 
invazív lézerberendezés ;
6. Intenzív villanófénnyel működő 
berendezések.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 905
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
15 melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Kémiai hámlasztók

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem egyértelmű, hogy mely rendelet vonatkozik – ha vonatkozik egyáltalán 
valamelyik – a bőrön alkalmazandó kémiai hámlasztókra, amelyek közül némelyikkel 
kapcsolatban joghézag léte merülhet fel.

Módosítás 906
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Zsírleszívó berendezés; 4. Zsírleszívó és zsírbontó berendezés;

Or. fr

Módosítás 907
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
15 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Emberi testen történő használatra szánt 5. Emberi testen történő használatra szánt 
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invazív lézerberendezés ; lézerberendezés;

Or. en

Indokolás

A kozmetikai kezelésekhez használt lézerberendezések mindegyikére az orvostechnikai 
eszközökre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. Számos dermatológiai lézerberendezést 
forgalmaznak „nem invazív” vagy „minimálisan invazív” berendezésként, így nem lenne 
egyértelmű, mi tartozik a rendelet hatálya alá és mi nem. Még az újabb, vaszkuláris lézerek is 
okozhatnak hegesedést.


