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Tárgy: Az ENVI ülése keretében a Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdés

Az Európai Parlament 2007. március 29-én határozott az orvostechnikai eszközökről szóló
93/42/EGK irányelv módosításáról. Akkoriban én voltam e téma előadója a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságban (ENVI). Már 
2006-ban rámutattak arra, hogy az EU-ban nincs egységes szabályozás az eredetileg egyszer
használatos orvostechnikai eszközök újrahasznosítása tekintetében, habár ez néhány 
tagállamban, például Németországban, bevett gyakorlat volt, és még most is az. Jelenleg ezen 
a területen nagy eltérések tapasztalhatók a tagállamok között. Csupán néhány tagállamban 
engedélyezett az újrahasznosításuk, ahol ezzel kapcsolatban megfelelő iránymutatásokat 
vezettek be. Néhány másik tagállamban az újrahasznosítás teljes egészében tilos, azonban a 
legtöbb uniós országban nem szabályozzák egyértelműen ezt a kérdést. Ezen mihamarabb 
változtatni kell.

Véleményem szerint a fő problémát az jelenti, hogy ugyan létezik az egyszeri felhasználású 
eszköz pontos fogalommeghatározása (ld. a 2007/47/EK irányelvet, amelynek értelmében az 
„egyszeri felhasználású eszköz”: olyan eszköz, amelyet csak egyetlen egyszer használnak fel 
egyetlen betegnél), azonban a gyártók a termékeiket részben többféleképpen nevezik. Az 
egyszeri felhasználású eszköz első felhasználásánál a gyártó tartozik felelősséggel, az 
újrahasznosított egyszeri felhasználású eszköz felhasználásánál pedig a kezelőorvos és az
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egészségügyi intézmény tartozik felelősséggel. Erről azonban az orvosoknak gyakran nincs 
tudomásuk. 

A Bizottsággal folytatott konzultáció során a Parlament ígéretet kapott arra, hogy e 
problémakörrel kapcsolatban két éven belül jelentést tesznek közzé. Sajnálatos módon
azonban mindeddig semmi sem történt. Ugyan 2008. december 5-én műhelytalálkozót, és 
ehhez kapcsolódóan konzultációt tartottak a témáról, tudomásom szerint azonban ez ügyben 
eddig semmilyen konkrét lépést nem tettek. 

Megítélésem szerint sürgősen szükség van arra, hogy a Bizottság végre a tettek mezejére 
lépjen és konkrét javaslatokat dolgozzon ki az orvostechnikai eszközök újrahasznosításának 
szabályozására vonatkozóan. E területen belül van egy szürke tartomány, amely nem tartható 
fenn tovább. Emberek haltak meg, akik olyan újrahasznosított orvostechnikai eszközöktől 
fertőződtek meg, amelyeket eredetileg egyszeri használatra szántak. Ez a helyzet már 
tarthatatlan. Gyakran sem a betegek, sem az orvosok nincsenek tudatában annak, hogy egy 
újrahasznosított terméket használnak. Ezen a területen sürgetően tisztázni kell a helyzetet. Az 
Európai Unió kötelessége, hogy biztosítsa a magas szintű egészségvédelmet. E 
kötelezettségének haladéktalanul eleget kell tennie. Nem veszélyeztethetjük tovább 
szükségtelenül polgáraink egészségét.

A kérdésem a Bizottsághoz tehát a következő: 

• Mikor szándékozik a Bizottság javaslatot benyújtani az eredetileg egyszeri használatra 
szánt orvostechnikai eszközök újrahasznosításának szabályozásról?


