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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0541),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
114. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság 
javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0317/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 14-i véleményére1,–
a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök területén 
tevékenykedő kkv-k nagy számát 
figyelembe kell venni az említett terület 
szabályozásakor, elkerülve ugyanakkor az 
egészséget és biztonságot érintő 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem került közzétételre.
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kockázatok kialakulását.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az egészség legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében 
egyértelműsíteni és szigorítani kell az 
olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre – ideértve a méréseket és az 
eredmények szolgáltatását is – vonatkozó 
szabályokat, amelyeket kizárólag egyetlen 
egészségügyi intézményen belül gyártanak 
és használnak.

(9) Az egészség legmagasabb szintű 
védelmének biztosítása érdekében 
egyértelműsíteni és szigorítani kell az 
olyan in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre – ideértve a méréseket és az 
eredmények szolgáltatását is – vonatkozó 
szabályokat, amelyeket kizárólag egyetlen 
egészségügyi intézményen belül gyártanak 
és használnak, anélkül, hogy szükségtelen 
terhet rónának az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöket a betegek 
szükségleteihez való igazodás céljából 
módosítva alkalmazó orvos 
szakemberekre.

Or. en

Indokolás

A 37. módosításhoz kapcsolódik; a betegek vagy betegcsoportok egyedi szükségleteit 
tiszteletben kell tartani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökön általános 
elvként fel kell tüntetni a CE-jelölést annak 
tanúsítására, hogy az adott eszközök 
megfelelnek ennek a rendeletnek, és ezáltal 

(26) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökön általános 
elvként fel kell tüntetni a CE-jelölést annak 
tanúsítására, hogy az adott eszközök 
megfelelnek ennek a rendeletnek, és ezáltal 
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lehetővé váljon Unión belüli szabad 
mozgásuk és rendeltetési céljuknak 
megfelelő üzembe helyezésük. A 
tagállamok az ebben a rendeletben előírt 
követelményekkel kapcsolatos okokból 
nem akadályoztathatják az ilyen termékek 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését.

lehetővé váljon Unión belüli szabad 
mozgásuk és rendeltetési céljuknak 
megfelelő üzembe helyezésük. A 
tagállamok az ebben a rendeletben előírt 
követelményekkel kapcsolatos okokból 
nem akadályoztathatják az ilyen termékek 
forgalomba hozatalát vagy üzembe 
helyezését. A tagállamok számára 
azonban lehetővé kell tenni, hogy 
eldöntsék, hogy az e rendelet által nem 
szabályozott vonatkozásokban 
korlátozzák-e bármely meghatározott 
típusú in vitro diagnosztikai eszköz 
alkalmazását.

Or. en

Indokolás

A 13. módosításhoz kapcsolódik. Az Európai Unió régóta alkalmazott politikája, hogy a 
szubszidiaritás elve vonatkozik arra a kérdésre, hogy engedjék, tiltsák vagy korlátozásokkal 
engedjék az etikai szempontból kényes technológiák – például a beültetés előtti genetikai 
vizsgálat – alkalmazását. Az ilyen vizsgálatokat lehetővé tevő tagállamoknak gondoskodniuk 
kell arról, hogy megfeleljenek e rendelet előírásainak, de a nemzeti etikai vita alapján ezt 
megtiltani kívánó tagállamoknak továbbra is rendelkezniük kell ezzel a lehetőséggel. A 
megfogalmazás a fejlett terápiákról szóló rendelet hasonló rendelkezéséből származik.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok és egyéb, az 
alanyra nézve kockázatot rejtő, klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok csak egy 
etikai bizottság által végzett értékelést és 
engedélyezést követően megengedettek.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatokról szóló rendelet vitája kapcsán az előadó úgy véli, hogy az etikai 
bizottság szerepét meg kell erősíteni.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) A beleegyező nyilatkozat adására 
nem képes személyekre, például 
gyermekekre és cselekvőképtelen 
felnőttekre vonatkozó szigorú szabályokat 
ugyanolyan szinten kell megállapítani, 
mint az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok 
során alkalmazandó helyes klinikai 
gyakorlat bevezetésére vonatkozó 
tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről 
szóló, 2001. április 4-i 2001/20/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1.
_____________
1 HL L 121., 2001.5.1., 34. o.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló javaslathoz képest a beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések nagyon bizonytalanok és pontatlanok. 
A beavatkozással járó klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok igen jelentős kockázattal 
járhatnak a betegre nézve, például gerinccsapolással végzett mintavétel esetén. Ezért a 
rendelkezéseket meg kell határozni. A javaslat arra törekszik, hogy legalább olyan szintű 
védelmet tartson fenn, mint amelyet a gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv 2001 óta biztosít.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Ez a rendelet tiszteletben tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapvető jogokat és 
alapelveket, mindenekelőtt az emberi 
méltóságot, a személyi sérthetetlenséget, a 
személyes adatok védelmét, a művészet és 
a tudomány szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a tulajdonhoz való jogot. 
Ezt a rendeletet a tagállamoknak ezekkel a 
jogokkal és alapelvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk.

(59) Ez a rendelet tiszteletben tartja 
különösen az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában elismert alapvető jogokat és 
alapelveket, mindenekelőtt az emberi 
méltóságot, a személyi sérthetetlenséget, az 
érintett személy szabad és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezésének elvét, a személyes 
adatok védelmét, a művészet és a 
tudomány szabadságát, a vállalkozás 
szabadságát és a tulajdonhoz való jogot, 
valamint az emberi jogokról és a 
biomedicináról szóló egyezményt, és az 
említett egyezmény egészségügyi célból 
végzett genetikai vizsgálatokról szóló 
kiegészítő jegyzőkönyvét. Ezt a rendeletet a 
tagállamoknak ezekkel a jogokkal és 
alapelvekkel összhangban kell 
alkalmazniuk.

Or. en

Indokolás

A szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elve a Charta 3. cikkének kulcsfontosságú 
eleme, és itt meg kell említeni. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Ebben a rendeletben tiszteletben kell 
tartani a tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés elvét, amely az Alapjogi 
Charta és más nemzetközi szervezetek, így 
az Európa Tanács és a Gazdasági 
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Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) bizonyos dokumentumainak 
egyik fő eleme. Az in vitro orvostechnikai 
eszközök minősége, valamint azok
alkalmazásának kerete kulcsfontosságú, 
különösen a DNS-vizsgálatok 
tekintetében. Ezért egy fejezetet kell 
beilleszteni a beleegyezésről.

Or. en

Indokolás

A 31. módosításhoz kapcsolódik. A szabad és tájékoztatáson alapuló beleegyezés elve a 
Charta 3. cikkének kulcsfontosságú eleme, és az ennek tiszteletben tartását célzó 
rendelkezéseket be kell venni a rendeletbe.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
59 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59b) E rendelet összhangban áll a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, 2006. december 13-i ENSZ-
egyezménnyel, amelyet az Európai Unió 
2010. december 23-án ratifikált, és 
amelyben az aláírók kötelezettséget 
vállalnak különösen valamennyi emberi 
jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő 
gyakorlásának előmozdítására, védelmére 
és biztosítására valamennyi 
fogyatékossággal élő személy számára, és 
a velük született méltóság tiszteletben 
tartásának előmozdítására, többek között 
a fogyatékossággal élő személyek 
képességeire és hozzájárulására 
vonatkozó tudatosság növelésének 
elősegítése révén.

Or. de

Indokolás

Az Európai Unió megerősítette a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-
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egyezményt. Ennek tükröződnie kell a rendeletben.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök és 
bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokkal 
kapcsolatos, nyilvánosan elérhető 
információk; uniós szintű, megelőző 
egészségvédelmi intézkedések elfogadása;
továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Kiemelten 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

(60) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: a 
kijelölt szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, valamint a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök és 
bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokkal 
kapcsolatos, nyilvánosan elérhető 
információk; uniós szintű, megelőző 
egészségvédelmi intézkedések elfogadása; 
továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése. Az e rendelet 
lényeges elemei azonban – például a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat minimális 
tartalma, a megfelelőségértékelési 
eljárások módosítása vagy kiegészítése –
csak a rendes jogalkotási eljárás révén 
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munka folyamán megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

módosíthatók. Kiemelten fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka folyamán 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Indokolás

Az említett részek a jogszabály alapvető elemét képezik, és ezért a Szerződés 290. cikke szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján nem módosíthatók.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, a 
kijelölt szervezetek, a tagállamok és a 
Bizottság igazodni tudjon az e rendelet 
által bevezetett változásokhoz, helyénvaló
olyan átmeneti időszakot biztosítani, amely 
elégséges ezen igazodás végrehajtásához 
és a helyes alkalmazáshoz szükséges 
szervezeti intézkedések meghozatalához. 
Különösen fontos, hogy az alkalmazás első 
napjáig megfelelő számú kijelölt szervezet 
legyen kinevezve az új követelmények 
szerint, hogy el lehessen kerülni az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
piaci hiányát.

(64) Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők, 
különösen a kkv-k igazodni tudjanak az e 
rendelet által bevezetett változásokhoz, 
valamint a rendelet helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
helyénvaló átmeneti időszakot biztosítani a 
szervezeti intézkedések meghozatalának 
lehetővé tételéhez. A lehető leghamarabb 
végre kell hajtani azonban a rendeletnek 
azon részeit, amelyek a tagállamokra és a 
Bizottságra vonatkoznak. Különösen 
fontos, hogy a lehető leghamarabb
megfelelő számú kijelölt szervezet legyen 
kinevezve az új követelmények szerint, 
hogy el lehessen kerülni az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
piaci hiányát.

Or. en
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Indokolás

Lásd az indokolást.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Annak érdekében, hogy az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, a 
releváns gazdasági szereplők és a 
tanúsítványok regisztrációjára való átállás 
zavartalan legyen, a releváns 
információknak az e rendelet által 
létrehozott uniós szintű elektronikus 
rendszeren keresztül történő továbbítására 
irányuló kötelezettség teljes mértékben 
csak az e rendelet alkalmazásától 
számított 18 hónappal lép érvénybe. Ezen 
átmeneti időszakban a 98/79/EK irányelv 
10. cikke és 12. cikke (1) bekezdésének a) 
és b) pontja hatályban marad. 
Ugyanakkor azok a gazdasági szereplők és 
kijelölt szervezetek, amelyek regisztrálják 
magukat a releváns, uniós szintű 
elektronikus rendszerekbe, úgy 
tekintendők, hogy megfelelnek az 
irányelvnek a kétszeres regisztrálás 
elkerülése érdekében hozott rendelkezései 
szerint a tagállamok által elfogadott 
regisztrációs követelményeknek.

(65) Annak érdekében, hogy az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
regisztrációjára való átállás zavartalan 
legyen, az e rendelet által létrehozott uniós 
szintű elektronikus rendszereknek a lehető 
leghamarabb működésbe kell lépniük.
Azok a gazdasági szereplők és kijelölt 
szervezetek, amelyek regisztrálják magukat 
a releváns, uniós szintű elektronikus 
rendszerekbe, úgy tekintendők, hogy 
megfelelnek az irányelvnek a kétszeres 
regisztrálás elkerülése érdekében hozott 
rendelkezései szerint a tagállamok által 
elfogadott regisztrációs követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Az elektronikus rendszereket a lehető leghamarabb létre kell hozni. A gazdasági szereplőknek 
lehetőséget kell biztosítani a részvételre, amint azok készen állnak.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
67 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67a) Az Európai Unió régóta alkalmazott 
politikája, hogy nem avatkozik be az etikai 
szempontból ellentmondásos 
technológiákat, például a beültetés előtti 
genetikai vizsgálatot megengedő, tiltó 
vagy korlátozó nemzeti politikába. Ez a 
rendelet nem ütközhet ebbe az elvbe, és az 
ilyen technológiák megengedésére, 
tiltására vagy korlátozására vonatkozó 
döntésnek ezért továbbra is nemzeti 
szintűnek kell maradnia. Amennyiben 
valamely tagállam akár korlátozással, 
akár anélkül megengedi az ilyen 
technológiák alkalmazását, az ebben a 
rendeletben megállapított normák 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió régóta alkalmazott politikája, hogy a szubszidiaritás elve vonatkozik arra a 
kérdésre, hogy engedjék, tiltsák vagy korlátozásokkal engedjék az etikai szempontból kényes 
technológiák – például a beültetés előtti genetikai vizsgálat – alkalmazását. Az ilyen 
vizsgálatokat lehetővé tevő tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfeleljenek e 
rendelet előírásainak, de a nemzeti etikai vita alapján ezt megtiltani kívánó tagállamoknak 
továbbra is rendelkezniük kell ezzel a lehetőséggel.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök uniós szintű 
szabályozása nem ütközhet a tagállamok 
azon szabadságába, hogy eldöntsék, 
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korlátozzák-e az in vitro diagnosztikai 
készülékek bármely meghatározott 
típusának alkalmazását az e rendelet által 
nem szabályozott vonatkozásokban.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió régóta alkalmazott politikája, hogy a szubszidiaritás elve vonatkozik arra a 
kérdésre, hogy engedjék, tiltsák vagy korlátozásokkal engedjék az etikai szempontból kényes 
technológiák – például a beültetés előtti genetikai vizsgálat – alkalmazását. Az ilyen 
vizsgálatokat lehetővé tevő tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfeleljenek e 
rendelet előírásainak, de a nemzeti etikai vita alapján ezt megtiltani kívánó tagállamoknak 
továbbra is rendelkezniük kell ezzel a lehetőséggel. A megfogalmazás a fejlett terápiákról 
szóló rendelet hasonló rendelkezéséből származik.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „orvostechnikai eszköz”: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
implantátum, reagens, anyag, illetve egyéb 
árucikk, amelyet a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként történő, emberekkel 
kapcsolatos felhasználásra szánt a 
következő speciális orvosi célra:

1. „orvostechnikai eszköz”: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
implantátum, reagens, anyag, illetve egyéb 
árucikk, amelyet a gyártó önmagában vagy 
kombináció részeként történő, emberekkel 
kapcsolatos felhasználásra szánt a 
következő speciális, közvetlen vagy 
közvetett orvosi célra:

– betegség diagnosztizálása, megelőzése, 
figyelemmel kísérése, kezelése vagy 
enyhítése,

– betegség diagnosztizálása, megelőzése,
figyelemmel kísérése, előrejelzése, 
kezelése vagy enyhítése,

– sérülés vagy fogyatékosság 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése, 
kezelése, enyhítése vagy ellensúlyozása,

– sérülés vagy fogyatékosság 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése, 
kezelése, enyhítése vagy ellensúlyozása,

– az anatómia vagy egy élettani folyamat 
vagy állapot vizsgálata, helyettesítése vagy 
módosítása,

– az anatómia vagy egy élettani folyamat 
vagy állapot vizsgálata, helyettesítése vagy 
módosítása,

– fogamzásszabályozás vagy a fogamzás 
támogatása,

– fogamzásszabályozás vagy a fogamzás 
támogatása,
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– a fent említett termékek bármelyikének 
fertőtlenítése vagy sterilizálása, 

– a fent említett termékek bármelyikének 
fertőtlenítése vagy sterilizálása,

– az egészségre gyakorolt közvetlen vagy 
közvetett hatásokkal kapcsolatos 
tájékoztatás,

és amely elsődlegesen kívánt hatását az 
emberi szervezetben vagy az emberi testen 
nem farmakológiai, immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján éri el, de 
amelyet szándékolt működésében ilyen 
módszerek segíthetnek.

és amely elsődlegesen kívánt hatását az 
emberi szervezetben vagy az emberi testen 
nem farmakológiai, immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján éri el, de 
amelyet szándékolt működésében ilyen 
módszerek segíthetnek.

Or. en

Indokolás

a) A 2. cikk 2. pontjában az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz 
fogalommeghatározását kiterjesztették, hogy magában foglalja az előre jelző és a hajlammal 
kapcsolatos vizsgálatokat. Az orvostechnikai eszköz fogalommeghatározása azonban nem 
bővült ki hasonló módon. b) Az úgynevezett életmódvizsgálatoknak a rendelet hatálya alá kell 
tartozniuk, mivel jelentős következményekkel járhatnak a beteg/fogyasztó egészségére nézve. 
A kiterjesztett alkalmazási kör ezért fontos az európai betegek és fogyasztók védelméhez.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – 2 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– egy veleszületett rendellenességről, – egy veleszületett testi vagy szellemi 
fogyatékosságról,

Or. de

Indokolás

A „veleszületett rendellenesség” kifejezést a fogyatékossággal élő személyek és képviselőik 
megkülönböztetésként értelmezik, ezért cserélni kell.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – 2 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A DNS-vizsgálatokhoz alkalmazott in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök e rendelet hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett életmódvizsgálatoknak a rendelet hatálya alá kell tartozniuk, mivel jelentős 
következményekkel járhatnak a beteg/fogyasztó egészségére nézve. A kiterjesztett alkalmazási 
kör ezért fontos az európai betegek és fogyasztók védelméhez.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „egyszer használatos eszköz”: olyan 
eszköz, amelyet egyetlen beteget érintő 
egyetlen beavatkozás során történő 
használatra szánnak.

törölve

Ez az egyetlen beavatkozás egyetlen 
beteget érintő többszöri vagy tartós 
használatot is jelenthet. 

Or. en

Indokolás

Az egyszer használatos eszköz fogalma nem vonatkozik az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökre.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. „genetikai vizsgálat”: olyan 
vizsgálat, amelyet egészségügyi célból 
végeznek, emberi eredetű biológiai minták 
elemzésével jár, kifejezett célja pedig egy 
személy öröklött vagy a magzati fejlődés 
korai szakaszában szerzett genetikai 
tulajdonságainak azonosítása;

Or. en

Indokolás

Az előadó egyedi rendelkezéseket illeszt be a genetikai vizsgálatokra vonatkozóan. Ezért van 
szükség fogalommeghatározásra. A megfogalmazás az Európa Tanács jegyzőkönyvén alapul.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 16 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, amely egy eszközt gyárt vagy 
teljes egészében felújít, vagy egy eszközt 
terveztet, gyárttat vagy teljesen felújíttat, 
és ezt az eszközt saját neve vagy védjegye 
alatt piacon értékesíti.

16. „gyártó”: olyan természetes vagy jogi 
személy, akinek, illetve amelynek a 
felelősségi körébe tartozik az eszköz 
tervezése, gyártása, csomagolása és 
felcímkézése a saját neve alatt történő 
forgalomba hozatalt megelőzően, 
függetlenül attól, hogy ezeket a 
műveleteket az említett személy maga vagy 
nevében egy harmadik személy végzi. Az e 
rendeletben a gyártók számára előírt 
kötelezettségeket azokra a természetes 
vagy jogi személyekre is alkalmazni kell, 
akik, illetve amelyek összeszerelnek, 
csomagolnak, feldolgoznak, felújítanak 
és/vagy felcímkéznek egy vagy több 
készterméket és/vagy meghatározzák az 
eszköz rendeltetését, a saját neve vagy 
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védjegye alatt történő forgalomba hozatal 
céljából. 

Or. en

Indokolás

a) A „gyártó” kifejezés fogalommeghatározása kevésbé egyértelmű, mint az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló meglevő irányelvben, mivel fontos részek (pl. 
csomagolás, címkézés) hiányoznak a jelenlegi fogalommeghatározásból (98/79/EK, 1. cikk f) 
pont). Az orvostechnikai eszközt saját nevével felcímkéző természetes vagy jogi személy 
gyártónak minősül (lásd a jelenlegi jogszabályt). b) A gyártó a termékeket saját neve alatt 
forgalmazza. A védjegy önmagában nem határozza meg a gyártót.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 21 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása,

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása, kivéve a 
kereskedelmi klinikai szolgáltató 
laboratóriumokat,

Or. en

Indokolás

A rendelet néhány kivételt irányoz elő a kórházak és más egészségügyi intézmények 
igényeinek teljesítésére. Tisztázni kell, hogy a kereskedelmi laboratóriumok nem tartoznak e 
rendelkezés alá, mivel azok nem élhetnek ugyanezekkel az eltérésekkel.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 25 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „megfelelőségértékelő szervezet”: 
olyan szervezet és egyben harmadik fél, 
amely megfelelőségértékelési 
tevékenységeket végez, ideértve a 
kalibrálást, tesztelést, tanúsítást és 
ellenőrzést is,

25. „megfelelőségértékelő szervezet”: 
olyan szervezet és egyben harmadik fél, 
amely megfelelőségértékelési 
tevékenységeket végez, ideértve a 
tesztelést, tanúsítást és ellenőrzést is,

Or. en

Indokolás

A megfelelőségértékelő szervezetek soha nem vesznek részt az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök kalibrálásában – az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket 
a használatuk előtt kell kalibrálni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 43 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. „kalibráló anyag”: egy készülék 
kalibrálásához alkalmazott mérési 
szabvány;

Or. en

Indokolás

A kalibráló és a kontrollanyagok nagyon különbözőek, nemcsak tudományos alkalmazásuk és 
tulajdonságaik szempontjából, hanem szabályozási szempontból is, mivel azok tényleges 
osztályozása különböző szabályok szerint történik. A fogalommeghatározást ezért ketté kell 
bontani – az egyik a kalibráló anyagokra vonatkozik, a másik pedig a kontrollanyagokra.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 44 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. „kalibráló és kontrollanyagok”: 
minden olyan hatóanyag, anyag vagy 
tárgy, amelyet a gyártó mérési 
összefüggések megállapítására vagy az
eszköz teljesítőképességbeli jellemzőinek 
igazolására szánt, az eszköz rendeltetési 
céljával összefüggésben,

44. „kontrollanyag”: olyan hatóanyag, 
anyag vagy tárgy, amelyet a gyártója egy
eszköz teljesítőképességbeli jellemzőinek 
igazolásához való alkalmazásra szánt, 

Or. en

Indokolás

A kalibráló és a kontrollanyagok nagyon különbözőek, nemcsak tudományos alkalmazásuk és 
tulajdonságaik szempontjából, hanem szabályozási szempontból is, mivel azok tényleges 
osztályozása különböző szabályok szerint történik. A fogalommeghatározást ezért ketté kell 
bontani – az egyik a kalibráló anyagokra vonatkozik, a másik pedig a kontrollanyagokra.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 45 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
indításáért és irányításáért felelősséget 
vállal,

45. „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
indításáért, irányításáért, elvégzéséért vagy 
finanszírozásáért felelősséget vállal,

Or. en

Indokolás

A XIII. melléklet II. szakasza további felelősségekre utal. Egyébiránt, ha az utolsó vizsgálati 
alany utolsó vizitjét követően a vizsgálatot szokásszerűen befejezettnek tekintik, akkor 
hiányozna az utalás a megbízó kapcsolódó utánkövető feladatok – pl. a dokumentáció 
archiválása, a klinikai vizsgálati jelentés összeállítása és az eredmények közzététele –
tekintetében fennálló felelősségére. E bekezdés kiegészítése a megbízó finanszírozással 
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kapcsolatos felelősségével megfelel a 2001/20/EK irányelv 2. cikke e) pontjával összhangban 
álló fogalommeghatározásnak.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 48 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48a. „ellenőrző vizsgálat”: a 
dokumentumok, a berendezések, a 
nyilvántartások, a minőségbiztosítási 
intézkedések és bármely egyéb, az illetékes 
hatóság szerint a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálattal kapcsolatos, 
a vizsgálat helyszínén, a megbízó és/vagy 
a szerződő kutatási szervezet 
létesítményében vagy egyéb, az illetékes 
hatóság szerint az ellenőrzéssel érintett 
létesítményben található forrásoknak az 
illetékes hatóság által végzett hivatalos 
felülvizsgálata;

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatokról szóló, COM(2012)0369 végleges javaslattal szemben a javasolt 
rendelet semmilyen rendelkezést nem tartalmaz az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan. Nem 
hagyható tagállami hatáskörben annak eldöntése, hogy nyomon kövessék-e a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok elvégzését. Ez azzal kapcsolatos döntésekhez vezethet, hogy a 
szükséges költségvetési források hozzáférhetőségétől tegyék-e függővé egy vizsgálat nyomon 
követését. Ezenfelül azt idézhetné elő, hogy a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokat inkább 
olyan államokban végeznék, amelyek mellőzik azok nyomon követését.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet - cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszközök forgalmazása, a gazdasági 
szereplők kötelezettségei, CE-jelölés, 

Az eszközök forgalmazása és alkalmazása, 
a gazdasági szereplők kötelezettségei, CE-
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szabad mozgás jelölés, szabad mozgás

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
igazolásának egy, a 47. cikknek megfelelő 
klinikai értékelésen kell alapulnia. 

(3) A biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
igazolásának egy, a 47. cikknek megfelelő 
klinikai értékelést is kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

A klinikai értékelés nem foglalkozik a biztonságra és teljesítőképességre vonatkozó összes 
általános követelménnyel – közülük sokat más módon kezelnek (pl. kémiai biztonságra, 
elektronikai biztonságra, mechanikai biztonságra, radiológiai biztonságra stb. vonatkozó 
követelményeket nem klinikai értékelés révén határozzák meg).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 59. cikk (4) bekezdésének 
kivételével e rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 

(5) Az 59. cikk (4) bekezdésének 
kivételével e rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre – a 
kapcsolódó diagnosztikában használt 
eszközök kivételével –, amelyeket egyetlen 
egészségügyi intézményben gyártanak és 
használnak, feltéve hogy a gyártás és a 
felhasználás az egészségügyi intézmény 
egyetlen minőségirányítási rendszere 
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intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

keretében történik, valamint az 
egészségügyi intézmény az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak 
megfelelő akkreditációval rendelkezik. A 
tagállamok megkövetelhetik az 
egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

A VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint a D. osztályba sorolt 
eszközöknek, még ha egyetlen 
egészségügyi intézményben is gyártják és 
használják fel őket, meg kell felelniük az e 
rendeletben foglalt követelményeknek. A 
16. cikk CE-jelölésre vonatkozó 
rendelkezései és a 21−25. cikkben foglalt 
kötelezettségek ugyanakkor nem 
vonatkoznak ezen eszközökre.

A kapcsolódó diagnosztikában használt 
eszközöknek és a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint a D. 
osztályba sorolt eszközöknek, még ha 
egyetlen egészségügyi intézményben is 
gyártják és használják fel őket, meg kell 
felelniük az e rendeletben foglalt 
követelményeknek. A 16. cikk CE-
jelölésre vonatkozó rendelkezései és a 
21−25. cikkben foglalt kötelezettségek 
ugyanakkor nem vonatkoznak ezen 
eszközökre.

Or. en

Indokolás

A kapcsolódó diagnosztikában használt eszközök az eszközök egy sajátos osztályát alkotják, 
amelyekre a C. osztályba sorolt más eszközökhöz képest szigorúbb megfelelőségi 
követelmények vonatkoznak, azaz a kapcsolódó diagnosztikában használt összes eszköz 
tervdokumentációját felülvizsgálják, és az Európai Gyógyszerügynökség értékeli azokat. A 
megfelelőség e magasabb szintje a kapcsolódó diagnosztikában használt eszközök 
biztonságosságának és teljesítőképességének biztosítását szolgálja.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A műszaki fejlődés fényében, és 
figyelembe véve a célfelhasználókat és 

törölve
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betegeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 85. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények – ideértve a gyártó által 
biztosított információkat is – módosítása 
vagy kiegészítése céljából.

Or. en

Indokolás

A biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények a jogszabály 
alapvető elemét képezik, és ezért a Szerződés 290. cikke szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján nem módosíthatók.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Genetikai tájékoztatás, tanácsadás és 

szabad beleegyezés
(1) Egy eszköz kizárólag akkor 
alkalmazható genetikai vizsgálat céljára, 
ha a vizsgálatot olyan személyek végzik, 
akiket az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályok szerint befogadtak az orvos 
szakmába.
(2) Egy termék kizárólag akkor 
alkalmazható genetikai vizsgálat céljára, 
ha a vizsgált alanyok jogai, biztonsága és 
jólléte védelmet élvez, és a vizsgálat során 
keletkező klinikai adatok várhatóan 
megbízhatók és megalapozottak.
(3) Mielőtt egy eszközt genetikai vizsgálat 
céljára alkalmaznának, az (1) 
bekezdésben említett személy a vizsgált 
alanynak megfelelő tájékoztatást ad a 
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genetikai vizsgálat jellegéről, 
jelentőségéről és kihatásairól.
(4) Mielőtt egy eszközt genetikai vizsgálat 
céljára alkalmaznának, az (1) 
bekezdésben említett személy a szóban 
forgó vizsgált alanynak megfelelő és 
átfogó genetikai tanácsadást nyújt, a 
kimenetel előzetes megítélése nélkül. A 
genetikai tanácsadás kiterjed az orvosi, 
etikai, társadalmi, pszichológiai és jogi 
szempontokra.
Az említett genetikai tanácsadás formáját 
és mértékét a vizsgálat eredményeinek 
kihatásai és az adott személlyel vagy a 
személy családtagjaival kapcsolatos 
jelentőségük alapján határozzák meg, 
beleértve a reprodukcióval kapcsolatos 
döntéseket érintő lehetséges kihatásokat 
is.
(5) Egy eszköz kizárólag akkor 
alkalmazható genetikai vizsgálat céljára, 
ha a vizsgált alany előzőleg szabad és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezését adta 
ahhoz. Ezt a beleegyezés kifejezetten 
írásban kell adni. A beleegyezés bármikor 
visszavonható, szóban vagy írásban.
Kiskorúak esetében a szülőtől vagy 
törvényes képviselőtől kell beleegyező 
nyilatkozatot kérni. Ennek a 
beleegyezésnek a kiskorú feltételezett 
akaratát kell tartalmaznia és az a kiskorú 
sérelme nélkül bármikor visszavonható. 
Tájékoztatáson alapuló, jogszerű 
beleegyezés adására nem képes
cselekvőképtelen felnőttek esetében a 
törvényes képviselőtől kell beleegyező 
nyilatkozatot kérni. A beleegyezésnek az 
adott személy feltételezett akaratát kell 
tartalmaznia és az az adott személy 
sérelme nélkül bármikor visszavonható. 
(6) Egy eszköz a magzati diagnosztika 
kapcsán kizárólag a nem 
meghatározására alkalmazható, 
amennyiben a meghatározás orvosi célt 
szolgál, és nemhez kötött, súlyos örökletes 
betegség kockázata áll fenn. A 2. cikk 1. 
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és 2. pontjától eltérve ugyanez a 
korlátozás nem vonatkozik azon termékek 
alkalmazására, amelyek nem konkrét 
orvosi cél teljesítését szolgálják.
(7) Az e cikkben szereplő, az eszközök 
genetikai vizsgálatok céljára történő 
alkalmazására vonatkozó rendelkezések 
nem gátolják a tagállamokat abban, hogy 
az egészségvédelemmel vagy a közrenddel 
kapcsolatos okokból szigorúbb nemzeti 
jogszabályokat tartsanak fenn vagy 
vezessenek be ezen a területen.

Or. en

Indokolás

Lásd az indokolást is. Ez az új fejezet az Európai Parlament és más nemzetközi intézmények, 
például az Európa Tanács és OECD régóta kifejezett kéréseire ad választ. A genetikai 
vizsgálatokat orvos szakembernek kell végeznie, megfelelő genetikai tanácsadást követően. A 
tájékoztatáson alapuló beleegyezés az Alapjogi Charta egyik alapvetése, és ezért bele kell 
foglalni a jogszabályba.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, vagy a releváns 
harmonizált szabványok nem elegendőek, 
a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
az I. mellékletben megállapított, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XII. mellékletben 
megállapított klinikai bizonyíték és 
forgalomba hozatal utáni nyomon követés 
tekintetében egységes műszaki előírásokat 
fogadjon el Az egységes műszaki 
előírásokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási jogi aktusokkal 

(1) Azokon a területeken, ahol nincsenek 
harmonizált szabványok, vagy
közegészségügyi aggályokat kell kezelni, a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 
I. mellékletben megállapított, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a II. 
mellékletben megállapított műszaki 
dokumentáció vagy a XII. mellékletben 
megállapított klinikai bizonyíték és 
forgalomba hozatal utáni nyomon követés 
tekintetében egységes műszaki előírásokat 
fogadjon el Az egységes műszaki 
előírásokat a 84. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárással 
összhangban végrehajtási jogi aktusokkal 
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kell elfogadni. kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványokkal azt határozzák meg, hogy a rendelet mely alapvető 
követelményei teljesülnek a szabványnak való megfelelés révén. A Bizottság állapítja meg, 
hogy mely szabványokat ismernek el harmonizált szabványként. Amennyiben egy harmonizált 
szabvány már nem korszerű, a Bizottság ezt a szabványt deharmonizálja. Ezután a szabványt 
egy illetékes szabványügyi szervnek felül kell vizsgálnia. Ezért a 7. cikk első mondatának 
megfogalmazása – „… vagy a releváns harmonizált szabványok nem elegendőek” –
félreértésekre ad okot, és törlendő.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 85. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
elemeinek módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

A biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények a jogszabály 
alapvető elemét képezik, és ezért a Szerződés 290. cikke szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján nem módosíthatók.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az (7) A gyártók gondoskodnak arról, hogy az 
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eszközhöz mellékelve legyenek az I. 
melléklet 17. szakaszával összhangban 
biztosítandó információk az Unió egy 
olyan hivatalos nyelvén, amely könnyen 
érthető azon felhasználók vagy a betegek 
számára, akiknek rendeltetés szerint 
szánják őket. A gyártó által biztosítandó 
információk nyelvét/nyelveit annak a 
tagállamnak a jogszabályai határozzák 
meg, ahol az eszközt a felhasználó 
rendelkezésére bocsátják. 

I. melléklet 17. szakaszával összhangban 
az eszközre vonatkozóan biztosítandó 
információk az Unió egy olyan hivatalos 
nyelvén szerepeljenek, amely könnyen 
érthető azon felhasználók vagy a betegek 
számára, akiknek rendeltetés szerint 
szánják őket. A gyártó által biztosítandó 
információk nyelvét/nyelveit annak a 
tagállamnak a jogszabályai határozzák 
meg, ahol az eszközt a felhasználó 
rendelkezésére bocsátják. 

Az önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök esetében az I. melléklet 17. 
szakaszával összhangban szolgáltatott 
információknak azon tagállam hivatalos 
nyelvén/nyelvein kell rendelkezésre 
állniuk, ahol az eszköz a célfelhasználóhoz 
kerül.

Az önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök esetében az I. melléklet 17. 
szakaszával összhangban szolgáltatott 
információknak azon tagállam hivatalos 
uniós nyelvén/nyelvein kell rendelkezésre 
állniuk, ahol az eszköz a célfelhasználóhoz 
kerül.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell adni arra, hogy az információt elektronikusan adják meg. Meg kell határozni, 
hogy az információt hivatalos uniós nyelven adják meg, semmilyen más nyelven. Mindkét 
változtatás csökkenti a kkv-kra nehezedő potenciális terhet.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a műszaki dokumentációt, az EU-
megfelelőségi nyilatkozatot, valamint adott 
esetben a 43. cikkel összhangban kiadott 
releváns tanúsítvány egy példányát, 
ideértve minden kiegészítést is, a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett időszakra az 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja,

a) az összefoglaló műszaki dokumentációt 
vagy kérésre a műszaki dokumentációt, az 
EU-megfelelőségi nyilatkozatot, valamint 
adott esetben a 43. cikkel összhangban 
kiadott releváns tanúsítvány egy példányát, 
ideértve minden kiegészítést is, a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett időszakra az 
illetékes hatóságok rendelkezésére 
bocsátja,

Or. en
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Indokolás

A gyártó rendelkezésre bocsátja a műszaki dokumentációt, mivel az a társaságnál több helyen 
archiválva van. Ennek alternatívájaként az összefoglaló műszaki dokumentációt kell megadni 
(lásd még: GHTF: Az orvostechnikai eszközök biztonságosságára és teljesítőképességére 
vonatkozó alapvető elveknek való megfelelés igazolását szolgáló összefoglaló műszaki 
dokumentáció).)

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az eszköz ezzel a rendelettel 
összhangban van címkézve, és mellékelve 
van hozzá a szükséges használati útmutató 
és az EU-megfelelőségi nyilatkozat,

e) az eszköz ezzel a rendelettel 
összhangban van címkézve, és mellékelve 
van hozzá a szükséges használati útmutató,

Or. en

Indokolás

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem kell a termékhez mellékelni. Ez a követelmény nem 
szükséges és nincs többletértéke.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 
bekezdésének (16) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
részére.

Az első albekezdés nem vonatkozik olyan 
személyekre, akik a 2. cikke (1) 
bekezdésének (16) pontja értelmében 
ugyan nem minősülnek gyártónak, de már 
forgalomba hozott eszközöket szerelnek 
össze vagy alakítanak át rendeltetési 
céljuknak megfelelően egy bizonyos beteg 
vagy egyazon egészségügyi intézményen 
belül egy meghatározott, korlátozott 
betegcsoport részére.

Or. en
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Indokolás

A házon belüli vizsgálatok kérdése igen ellentmondásos. A COM javaslat az A., B. és C. 
osztályba sorolt, házon belüli vizsgálatoknak csak nagyon korlátozott körét irányozza elő, de 
a D. osztályba sorolt, házon belüli vizsgálatokra teljesen kiterjed. Az előadó elvben meg 
kívánja tartani a javaslat felépítését, de a kórházak a D. osztályba sorolt vizsgálatokat a 
betegek szükségleteihez igazítják. Nemcsak egyedi esetekben, hanem – például a koraszülöttek 
esetében – iránymutatások formájában is. Ez a szükséges kiigazítás nem igényelné az 
egészségügyi intézmény által végzett, mindenre kiterjedő, teljesen új megfelelőségértékelést.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Általánosságban a megfelelőségi nyilatkozatoknak az eszköz forgalmazásának helye szerinti 
összes hivatalos uniós nyelvre történő lefordítása aránytalan igazgatási törekvés, így 
költségigényes is, különösen a kkv-k számára, ami indokolatlan. A jelenlegi irányelv 
előírásaihoz hasonlóan elegendőnek kell lennie, ha egy uniós nyelven hozzáférhető.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

törölve
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85. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az EU-
megfelelőségi nyilatkozat III. 
mellékletben meghatározott minimális 
tartalmának módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

Or. en

Indokolás

A jogszabálynak való megfelelés igazolásának fő eszköze, a megfelelőségi nyilatkozat a 
jogszabály alapvető elemét képezi, és ezért a Szerződés 290. cikke szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján nem módosítható.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt
eszközök esetében ezen felül a gyártónak 
meg kell felelnie a VIII. melléklet 
6.1. szakaszában megállapított kiegészítő 
követelményeknek is.

Az önellenőrzésre szolgáló eszközök 
esetében ezen felül a gyártónak meg kell 
felelnie a VIII. melléklet 6.1. szakaszában 
megállapított kiegészítő követelményeknek 
is.

Or. en

Indokolás

Az úgynevezett „ellátás helyén történő vizsgálatnál használt eszközökre” (ezek olyan 
vizsgálatok, amelyeket laboratóriumi környezeten kívül végeznek, de mindig professzionális 
használatra szánják) a megfelelőségértékelési eljárás tekintetében és a vizsgálat kockázat 
szerinti osztályozásától függetlenül állapítanak meg követelményeket. Ezenfelül a VIII. 
melléklet 6.1. pontja szerint minden esetben kötelező a tervvizsgálat elvégzése. Ez a 
követelmény óriási többletköltséget és munkaterhet jelent, ami ténylegesen indokolatlan, 
tekintettel a kockázat szerinti osztályozásra.
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Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ellátás helyén történő vizsgálatnál 
használt eszközök esetében a 
VIII. melléklet 6.1. szakaszában 
meghatározott követelményekre, 

törölve

Or. en

Indokolás

Meg kell különböztetni az ellátás helyén történő vizsgálatnál használt eszközök 
megfelelőségértékelését és kockázat szerinti osztályozását. Az A. osztályba sorolt, ellátás
helyén történő vizsgálatnál használt eszközöket a VIII. mellékletben ugyanúgy kell kezelni, 
mint minden más eszközt. Így az osztályozási szabályok a megfelelőségértékelési eljárásokba 
és követelmények közé kerülnek át. 

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) mérési funkcióval rendelkező eszközök 
esetében a gyártásnak az eszközök 
metrológiai követelményeknek való 
megfelelőségére vonatkozó szempontjaira.

törölve

Or. en

Indokolás

Minden in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz lényegénél fogva rendelkezik mérési 
funkcióval. A teljesítőképességre vonatkozó követelmények túlnyomó része és a minden eszköz 
esetében előírt klinikai értékelés egy része szükséges az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközök mérési funkciójának értékeléséhez. Ez a szöveg, amely az orvostechnikai eszközökről 
szóló javaslatban a mérési funkcióra vonatkozóan szereplő általános megállapítás, semmilyen 
további biztosítékot nem nyújt az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök tekintetében.
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 10 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 26−38. 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy az 59−73. cikkekben 
leírt vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 85. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a VIII–
X. mellékletben meghatározott 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

törölve

Or. en

Indokolás

A megfelelőségértékelési eljárások a jogszabály alapvető elemét képezik, és ezért a Szerződés 
290. cikke szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján nem módosíthatók.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. mellékletben meghatározott, a 
biztonságosságra és a teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
való, standard felhasználási feltételek 
mellett történő megfelelés igazolását 
klinikai bizonyítékokra kell alapozni. 

(1) Az I. mellékletben meghatározott, a 
biztonságosságra és a teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
való, standard felhasználási feltételek 
mellett történő megfelelés igazolását 
klinikai bizonyítékokra vagy, a klinikai 
bizonyítékok által le nem fedett, a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények
esetében, további biztonsági adatokra kell 
alapozni.

Or. en
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Indokolás

A biztonságosságra és teljesítőképességre számos olyan általános követelmény vonatkozik, 
amelyeket nem támasztanak alá klinikai bizonyítékok; ilyenek például a kémiai, mechanikai és 
elektronikus biztonságosságra vonatkozóak. A klinikai bizonyítékokat tehát mindig figyelembe 
kell venni, amikor a biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelést igazolják, de más szempontok is fontosak.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a gyártó állítása, illetve 
leírása klinikai hasznot tüntet fel, a 
követelmények közé tartozik e haszon 
igazolása.

Or. de

Indokolás

Nem minden in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz esetében követelmény a konkrét 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat. Ez aránytalan is lenne, de a más területeken meglévő 
(például az egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos) uniós jogszabályoknak 
megfelelően a gyártónak bizonyítania kell a klinikai hasznot, amennyiben erre vonatkozó 
állításokat tesz.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés – a és b 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 in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök tekintetében a 2.
cikk (2) bekezdésében szereplő célok 
legalább egyikére és a gyártó által 
meghatározott szándékolt teljesítőképesség 
elérésére; 

a) annak ellenőrzése, hogy standard 
felhasználási feltételek mellett az eszközök 
tervezése, gyártása és csomagolása azokat 
alkalmassá teszi az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök tekintetében a 2. 
cikk (2) bekezdésében szereplő célok 
legalább egyikére és a gyártó vagy a 
megbízó által meghatározott szándékolt 
teljesítőképesség elérésére;

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

beteg számára biztosítják a gyártó vagy a 
megbízó által meghatározott előnyöket;

Or. en

Indokolás

A betegek védelme szempontjából lényegtelen, hogy egy klinikai teljesítőképesség-vizsgálatot 
a gyártó felelőssége alatt végeznek el és a későbbi CE-jelölés alapjául szánják-e, vagy a 
vizsgálat elvégzése nem kereskedelmi, különösen tudományos célokat szolgál-e. A rendelet 
rendelkezéseinek a potenciális gyártótól eltérő személy vagy szervezet felelőssége alá tartozó 
vagy általa irányított klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokra is vonatkozniuk kell.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Valamennyi klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatot úgy kell tervezni és végezni, 
hogy az adott klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatból nyert 
klinikai adatok megbízhatóak és 
megalapozottak legyenek. Az ilyen 
vizsgálatok nem végezhetők el, ha a 
vizsgálattal összefüggő kockázatok az 
eszköz lehetséges előnyei alapján 
orvosilag nem indokolhatók.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás figyelembe veszi, hogy az orvosi innováció nem korlátozható az új 
technológiai fejlesztések szolgáltatására. A terápiás előny igazolásán felül elfogadható előny-
kockázat aránynak kell fennállnia.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikkben meghatározott 
követelmények mellett azokra a 2. cikk 
(37) bekezdésében meghatározott, 
beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra és az egyéb 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokra, 
amelyek esetében a vizsgálat, a mintavételt 
is beleértve, invazív eljárásokat, vagy a 
vizsgálatban részt vevő alanyokra nézve 
egyéb kockázatokat is magában foglal, a 
XIII. melléklet 49−58. cikkében foglalt 
követelmények vonatkoznak.

(6) Az e cikkben meghatározott 
követelmények mellett azokra a 2. cikk 
(37) bekezdésében meghatározott, 
beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra és az egyéb 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokra, 
amelyek esetében a vizsgálat, a mintavételt 
is beleértve, invazív eljárásokat, vagy a 
vizsgálatban részt vevő alanyokra nézve 
egyéb kockázatokat is magában foglal, a 
XIII. melléklet 49−58. cikkében foglalt 
követelmények vonatkoznak. A Bizottság 
felhatalmazást kap, hogy a 85. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az 
elhanyagolható kockázatokat tartalmazó 
jegyzék meghatározásáról, amely lehetővé 
teszi az eltérést a vonatkozó cikktől. 

Or. en

Indokolás

Nem minden kockázat indokolja ténylegesen a beavatkozással járó klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatokra vonatkozó nagyon szigorú szabályokat; pl. vannak olyan mintavételi eljárások, 
mint a verejtékminta-vétel, amelyek kockázattal járnak, például a bőr irritációjával, de ez 
egyáltalán nem jelentős kockázat. Meg kell határozni azt a kérdést, hogy e tekintetben mi 
minősül elhanyagolható kockázatnak.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
megbízójának a kérelmet a XIII. 
mellékletben említett dokumentációval
kísérve ahhoz/azokhoz a tagállam(ok)hoz 

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

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 teljesítőképesség-vizsgálat e 
rendelet hatálya alá tartozik-e, és a kérelem 
teljes-e.

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdésben javasolt határidő nem veszi figyelembe, hogy a hétvégék és az állami 
ünnepek azt jelenthetik, hogy az illetékes hatóságnak nem marad ideje a kérelem értékelésére, 
és emiatt ténylegesen kizárt az etikai bizottság részvétele, amely a maga részéről bizonyos 
dokumentumokat nélkülözhetetlennek tekinthet. Ezért ennek megfelelően a (2) és a (3) 
bekezdésben a határidők meghosszabbítása szükséges.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A (2) bekezdésben javasolt időkorlát nem veszi figyelembe, hogy a hétvégék és az állami 
ünnepek azt jelenthetik, hogy az illetékes hatóságnak nem marad ideje a kérelem értékelésére, 
és emiatt ténylegesen kizárt az etikai bizottság részvétele, amely a maga részéről bizonyos 
dokumentumokat nélkülözhetetlennek tekinthet. Ezért ennek megfelelően a (2) és a (3) 
bekezdésben a határidők meghosszabbítása szükséges.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat eredményes értékelésének elősegítése érdekében a 
határidő kiigazítása szükséges. Különösen a több tagállamban végzett klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok esetében elegendő időnek kell maradnia az 56. cikkel 
összhangban álló, koordinált értékeléshez. Mivel a rendelettervezet a multinacionális klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra semmilyen konkrét értékelési határidőt nem határoz meg, az e 
rendeletben foglalt, az értékelésre vonatkozó általános határidőt megfelelően módosítani kell.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják adott 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
felfüggesztését, leállítását vagy átmeneti 
leállítását, ha azt az illetékes hatóság új 
tények ismeretében már nem hagyná jóvá, 
vagy az etikai bizottság már nem adna 
róla kedvező véleményt.

Or. en

Indokolás

Az 54. cikk információcserét ír elő a tagállamok között arra az esetre, ha egy tagállam egy 
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klinikai vizsgálat felfüggesztését, leállítását vagy átmeneti leállítását rendeli el. A 
rendelettervezet azonban nem szabályozza, hogy milyen körülmények között jogosult egy 
tagállam ilyen döntést hozni. Erre csak akkor kerülhet sor, ha új információ áll rendelkezésre, 
amely akadályozná a jóváhagyást.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
minden egyes lépését, a vizsgálat 
szükségességének és indoklásának első 
mérlegelésétől egészen 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 1964-ben megrendezett 18. 
Orvosi Világtalálkozón fogadtak el, és 
amelyet legutóbb 2008-ban az Orvosok 
Világszövetségének 59. találkozóján 
Szöulban fogadtak el.

Or. en

Indokolás

A szöveg a mellékletből a 49. cikkbe kerül át. E fontos szempontoknak a rendelet szövegében 
kell megjelenniük, nem csupán a mellékletekben kell azokat megemlíteni.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 6 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A jóváhagyás csak akkor adható ki, 
ha egy független etikai bizottság előzőleg 
kedvező értékelést adott a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatról. Az etikai 
bizottság nyilatkozatában egyebek közt 
szerepel a vizsgálat orvosi indokolása, a 
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vizsgálati alanynak a teljesítőképesség-
vizsgálatról kapott teljes körű tájékoztatást 
követő beleegyezése, valamint a vizsgálók 
és a vizsgáló létesítmények alkalmassága.
Az etikai bizottság valamennyi vizsgált 
alany, felhasználó és harmadik fél 
jogainak, biztonságának és jóllétének 
védelmét szolgálja. A bizottság a kutatótól, 
a megbízótól és minden egyéb 
indokolatlan befolyástól mentes. 
Figyelembe veszi a kutatás elvégzésének 
helye szerinti ország vagy országok 
törvényeit és szabályozásait, valamint az 
alkalmazandó nemzetközi normákat és 
szabványokat. Az etikai bizottság 
megfelelő számú tagból áll, akik 
együttesen mérvadó képesítésekkel és 
tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 
képesek legyenek az ellenőrzött klinikai 
vizsgálat tudományos, orvosi és etikai 
vonatkozásainak értékelésére. 
A tagállamok megteszik az etikai 
bizottságok létrehozásához és munkájuk 
segítéséhez szükséges intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A (6b) bekezdés (új) első és második albekezdése a klinikai vizsgálatokról zajló vitához 
kapcsolódik. Az alany védelmének garantálásához a tagállamok jóváhagyását egy illetékes, 
független, interdiszciplináris etikai bizottság döntésétől kell függővé tenni. Az etikai bizottság 
kedvezőtlen döntésének a klinikai teljesítőképesség-vizsgálat jóváhagyásának elutasításához 
kell vezetnie. A javaslat a Helsinki Nyilatkozatban szereplő, nemzetközi védelmi normákat 
tükrözik.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
49 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. cikk
Tagállami felügyelet
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(1) A tagállamok ellenőröket neveznek ki 
az e rendeletnek való megfelelés 
felügyeletére, és gondoskodnak arról, 
hogy az említett ellenőrök megfelelően 
képesítettek és képzettek legyenek.
(2) Az ellenőrző vizsgálatok 
végrehajtásáért az a tagállam felelős, 
amelyben a vizsgálatot folytatják.
(3) Ha egy tagállam egy vagy több, több 
tagállamban folytatott, beavatkozással 
járó klinikai teljesítőképesség-vizsgálatot 
kíván ellenőrizni, az uniós portálon 
keresztül értesíti szándékáról, a vizsgálatot 
követően pedig megállapításairól a többi 
érintett tagállamot, a Bizottságot és az 
Ügynökséget. 
(4) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
koordinálja a tagállamok között az 
ellenőrzésekkel, illetve a tagállamok által 
harmadik országokban végzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatos 
együttműködést. 
(5) Az ellenőrző vizsgálat végrehajtásáért 
felelős tagállam ellenőrzésről szóló 
jelentést készít az ellenőrzést követően. A 
tagállam az adott klinikai vizsgálat 
megbízójának rendelkezésére bocsátja az 
ellenőrzésről szóló jelentést, és az uniós 
portálon keresztül benyújtja azt az uniós 
adatbázisba. Amikor az ellenőrző 
vizsgálatról szóló jelentés a megbízó 
rendelkezésére bocsátják, az érintett 
tagállam gondoskodik az adatok bizalmas 
kezeléséről.
(6) A Bizottság a 85. cikkel összhangban 
végrehajtási aktusok útján határozza meg 
az ellenőrző eljárásokra vonatkozó 
szabályok részleteit.

Or. en

Indokolás

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
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provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
61 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 
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 váratlan eseménnyel 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.

Or. en

Indokolás

A félreértések elkerülése érdekében a váratlan eseményt a „Balesetek elemzése és helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedések” című teljes 61. cikkben balesetként kell említeni.
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Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 23. cikk (2) és (3) bekezdését és a 43. 
cikk (4) bekezdését [18 hónappal a (2) 
bekezdésben említett alkalmazási 
időpontot követően]-tól/-től kell 
alkalmazni;

a) a 23. cikk (1) bekezdését ...-tól/-től* kell 
alkalmazni.

__________________________

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e
rendelet hatálybalépésétől számított 18 
hónap.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban nagyon hosszú, 5 éves átmeneti időszak szerepel (lásd az indokolást). 
Sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére. A 23. cikk (1) bekezdése arról szól, hogy a 
Bizottság a tagállamokkal együttműködve elektronikus rendszert hoz létre. Ennek a lehető 
leghamarabb meg kell történnie. A 22. cikk (2) bekezdése, a 23. cikk (3) bekezdése és a 23. 
cikk (4) bekezdése még hosszabb időszakot biztosít a társaságok számára az elektronikus 
rendszer kezelésére. Ha az elektronikus rendszert gyorsan bevezetik, nincs szükség erre a 
hosszabb időszakra.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 74. cikket …-tól/-től* kell 
alkalmazni.
_____________________________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított hat 
hónap.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslatban nagyon hosszú, 5 éves átmeneti időszak szerepel (lásd az indokolást). 
Sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére. A 74. cikk a tagállamok azon 
kötelezettségével foglalkozik, hogy kijelöljék az illetékes hatóságot vagy hatóságokat. Ennek a 
lehető leghamarabb meg kell történnie.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A 75–77. cikket …-tól/től* kell 
alkalmazni.
___________________________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet elfogadásától számított 12 hónap.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban nagyon hosszú, 5 éves átmeneti időszak szerepel. Ez olyan elemek 
esetében lehet szükséges, amikor a kkv-knak új megközelítéseket kell megvalósítaniuk, például 
akkor, amikor a jövőben megfelelőségértékelést kell elvégezniük, és a jelenlegi irányelv 
szerint nem kellett ezt tenniük. Sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére. A 75–77. 
cikk a tagállamok és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport közötti 
együttműködésről szól. Ennek a lehető leghamarabb meg kell történnie.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a 59–64. cikket ...-tól/-től* kell 
alkalmazni.
___________________________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet elfogadásától számított 24 hónap.

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslatban nagyon hosszú, 5 éves átmeneti időszak szerepel (lásd az indokolást). 
Sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére. Az 59–64. cikk a vigilanciával és a 
piacfelügyelettel foglalkozik, és a betegek védelme miatt a lehető leghamarabb hatályba kell 
lépnie.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – b d pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) A 78. cikket …-tól/-től* kell 
alkalmazni.
__________________________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónap.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban nagyon hosszú, 5 éves átmeneti időszak szerepel (lásd az indokolást). 
Sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére. A 78. cikk az Európai Unió 
referencialaboratóriumaira vonatkozik, és a betegek védelme miatt 24 hónapon belül 
hatályba kell lépnie.

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 31. cikk (4) bekezdésében, a 40. 
cikk (9) bekezdésében, a 42. cikk (8) 
bekezdésében, a 46. cikk (2) 
bekezdésében, valamint az 58. és 64. 
cikkben említett végrehajtási aktusokat 
…* belül kell elfogadni.
____________________________
* HL: kérjük, illessze be a dátumot: az e 
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rendelet elfogadásától számított 12 hónap.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők, különösen a kkv-k elegendő idővel rendelkezzenek 
az új helyzetre való felkészüléshez, a végrehajtási aktusokat a lehető leghamarabb el kell 
fogadni. Ez a rendszer minőségének mihamarabbi javításához is szükséges, ami kiemelkedően 
fontos a közegészség szempontjából.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 16 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Védelem az olyan eszközök által 
jelentett kockázatok ellen, amelyeket a 
gyártó önellenőrzésre vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatra szánt

16. Védelem az olyan eszközök által 
jelentett kockázatok ellen, amelyeket a 
gyártó önellenőrzésre szánt 

16.1. Az önellenőrzésre szolgáló vagy az 
ellátás helyén történő vizsgálatnál 
használt eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy a rendeltetési céljuknak 
megfelelő teljesítőképességgel 
rendelkezzenek, figyelembe véve a 
célfelhasználó jártasságát és a 
rendelkezésére álló eszközöket, valamint a 
célfelhasználó eljárási módjában és 
környezetében ésszerűen elvárható 
változásokból származó hatást. A gyártó 
által nyújtott információknak és 
utasításoknak a célfelhasználó számára 
könnyen érthetőnek és alkalmazhatónak 
kell lenniük.

16.1. Az önellenőrzésre szolgáló 
eszközöket úgy kell tervezni és gyártani, 
hogy a rendeltetési céljuknak megfelelő 
teljesítőképességgel rendelkezzenek, 
figyelembe véve a célfelhasználó 
jártasságát és a rendelkezésére álló 
eszközöket, valamint a célfelhasználó 
eljárási módjában és környezetében 
ésszerűen elvárható változásokból 
származó hatást. A gyártó által nyújtott 
információknak és utasításoknak a 
célfelhasználó számára könnyen érthetőnek 
és alkalmazhatónak kell lenniük. 

16.2. Az önellenőrzésre szolgáló vagy az 
ellátás helyén történő vizsgálatnál 
használt eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy: 

16.2. Az önellenőrzésre szolgáló 
eszközöket úgy kell tervezni és gyártani, 
hogy:

– biztosítsa az eszköz egyszerű használatát 
a célfelhasználó számára az eljárás összes 
szakaszában, és

– biztosítsa az eszköz egyszerű használatát 
a célfelhasználó számára az eljárás összes 
szakaszában, és

– elfogadható szintre csökkentse az eszköz – elfogadható szintre csökkentse az eszköz 
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és adott esetben a minta helytelen 
használatából és az eredmények hibás 
értelmezéséből származó felhasználói 
kockázatot.

és adott esetben a minta helytelen 
használatából és az eredmények hibás 
értelmezéséből származó felhasználói 
kockázatot.

16.3. Az önellenőrzésre szolgáló vagy az 
ellátás helyén történő vizsgálatnál 
használt eszközöknek, amennyiben 
ésszerűen lehetséges, olyan eljárást kell 
tartalmazniuk, amellyel a célfelhasználó:

16.3. Az önellenőrzésre szolgáló 
eszközöknek, amennyiben ésszerűen 
lehetséges, olyan eljárást kell 
tartalmazniuk, amellyel a célfelhasználó:

– ellenőrizheti, hogy az eszköz 
használatkor a gyártó szándékainak 
megfelelően működik-e, és

– ellenőrizheti, hogy az eszköz 
használatkor a gyártó szándékainak 
megfelelően működik-e, és

– ha a készülék nem ad érvényes 
eredményt, figyelmeztetést kap.

– ha a készülék nem ad érvényes 
eredményt, figyelmeztetést kap.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyenlőként kezeli az önellenőrzésre szolgáló és a professzionális felhasználásra 
szánt eszközöket Ez nem helyes, mivel így nincs különbség a képesített személyek és a laikusok 
között. A bizottsági szöveg szükségtelen terhet jelentene, különösen a kkv-k számára.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17.1 pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. A gyártónak azokat a fennmaradó 
kockázatokat, amelyekről kötelező 
tájékoztatni a felhasználókat és/vagy más 
személyeket, a korlátozások, 
ellenjavallatok, óvintézkedések vagy 
figyelmeztetések formájában kell 
feltüntetnie.

vi. A gyártónak azokat a fennmaradó 
kockázatokat, amelyekről kötelező 
tájékoztatni a felhasználókat és/vagy más 
személyeket, a korlátozások, 
óvintézkedések vagy figyelmeztetések 
formájában kell feltüntetnie.

Or. en

Indokolás

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre nem vonatkoznak ellenjavallatok, csak 
korlátozások. Adott in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz továbbra is alkalmazható, de 
korlátozásokat kell figyelembe venni (pl. az immunstátusz meghatározásakor figyelembe kell 
venni, hogy történt-e a közelmúltban vakcinázás, de függetlenül attól, hogy mely státuszban 
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végezhető el a vizsgálat magával az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközzel 
mindennemű kockázat nélkül, az eredményt e korlátozást figyelembe véve kell értelmezni).

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17.2 pont – xv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Szinte mindegyik in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközt egyszeri használatra szánják, 
ami az azt használó személyek mindegyike számára nyilvánvaló. Gyakorlatilag nem működik, 
ha másodszor is megpróbáljuk használni. A címkeszöveg felületes, és csak összezavarná a 
betegeket és a többi felhasználót. Lásd a 17. módosítást.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 17.3 pont – ii pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az eszköz rendeltetési célja: ii. az eszköz rendeltetési célja a 
következőket tartalmazhatja: 

Or. en

Indokolás

A felsorolt pontok nem kimerítő jellegűek, és nem mindig alkalmazhatók minden termékre. 
Összehangolva a II. melléklet 1.1. c) pontjával.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3.2 pont – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyártási tevékenységek valamennyi 
helyszínének azonosítása, ideértve a 
beszállítókat és alvállalkozókat is. 

b) a kritikus gyártási tevékenységek 
valamennyi helyszínének azonosítása, 
ideértve a beszállítókat és alvállalkozókat 
is. 

Or. en

Indokolás

Össze kell hangolni a GHTF „Az orvostechnikai eszközök biztonságosságára és 
teljesítőképességére vonatkozó alapvető elveknek való megfelelés igazolását szolgáló 
összefoglaló műszaki dokumentáció” című dokumentumával.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – B rész – 13 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. egyszer használatos eszközként 
címkézett (igen/nem),

törölve

Or. en

Indokolás

Az egyszer használatos eszköz fogalma nem vonatkozik az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökre. Lásd a 17. módosítást.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 2.3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fertőző kórokozó kimutatása, ha jelentős 
a kockázata annak, hogy a hibás eredmény 
a vizsgált személy vagy magzat vagy a 

c) fertőző kórokozó kimutatása, ha jelentős 
a kockázata annak, hogy a hibás eredmény 
a vizsgált személy, magzat vagy embrió,
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személy leszármazottjának halálához vagy 
súlyos fogyatékosságához vezetne;

vagy a személy leszármazottjának 
halálához vagy súlyos fogyatékosságához 
vezetne; 

Or. en

Indokolás

Nemcsak magzatok, hanem embriók, azaz a harmadik hónap előtti időszak esetében is 
léteznek vizsgálatok. A rendelet hatályának ki kell ezekre terjednie, és C. osztályba soroltként 
kell ezeket kezelni, mivel a gyengébb minőségű vizsgálatokhoz ugyanolyan kockázatok 
társulhatnak, mint magzatok esetében.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 2.3 pont – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j. a magzatban veleszületett 
rendellenességek szűrése.

j. a magzatban vagy embrióban 
veleszületett rendellenességek szűrése.

Or. en

Indokolás

Magzati diagnosztikai vizsgálatok és beültetés előtti genetikai vizsgálatok embriók, azaz a 
harmadik hónap előtt időszak esetében is léteznek. A rendelet hatályának ki kell ezekre 
terjednie, és C. osztályba soroltként kell ezeket kezelni, mivel a gyengébb minőségű 
vizsgálatokhoz ugyanolyan kockázatok társulhatnak, mint magzatok esetében. 

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 4.4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre be nem jelentett 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 

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerű, 
előre be nem jelentett 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 
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teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására.

teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem juthat a gyártó tudomására. A kijelölt 
szervezet ezeket az ellenőrzéseket legalább 
háromévente egyszer elvégzi. 

Or. en

Indokolás

A javaslat nem határozza meg az előre be nem jelentett ellenőrzések minimális gyakoriságát. 
Az előre be nem jelentett ellenőrzéseket minden gyártó és minden termékcsoport esetében 
legalább háromévente egyszer el kell végezni, a tanúsítási ciklus alapján. 

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 6.1 pont – 1 albekezdés – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.1. Az A., B. vagy C. osztályba sorolt, 
önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök tervezésének vizsgálata

6.1. Az A., B. vagy C. osztályba sorolt, 
önellenőrzésre szolgáló és a C. osztályba 
sorolt, az ellátás helyén történő 
vizsgálatnál használt eszközök 
tervezésének vizsgálata

Or. en

Indokolás

Meg kell különböztetni az ellátás helyén történő vizsgálatnál használt eszközök 
megfelelőségértékelését és kockázat szerinti osztályozását. A B. osztályba sorolt, ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt eszközöket a VIII. mellékletben ugyanúgy kell kezelni, 
mint minden más eszközt. Így az osztályozási szabályok a megfelelőségértékelési eljárásokba 
és követelmények közé kerülnek át.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 6.1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az A., B. vagy C. osztályba sorolt, 
önellenőrzésre szolgáló vagy az ellátás 

a) Az A., B. vagy C. osztályba sorolt, 
önellenőrzésre szolgáló és a C. osztályba 
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helyén történő vizsgálatnál használt 
eszközök gyártója a 3.1. szakaszban 
említett kijelölt szervezetekhez a tervezés 
vizsgálatára irányuló kérelmet nyújt be. 

sorolt, az ellátás helyén történő 
vizsgálatnál használt eszközök gyártója a 
3.1. szakaszban említett kijelölt 
szervezetekhez a tervezés vizsgálatára 
irányuló kérelmet nyújt be. 

Or. en

Indokolás

Meg kell különböztetni az ellátás helyén történő vizsgálatnál használt eszközök 
megfelelőségértékelését és kockázat szerinti osztályozását. A B. osztályba sorolt, ellátás 
helyén történő vizsgálatnál használt eszközöket a VIII. mellékletben ugyanúgy kell kezelni, 
mint minden más eszközt. Így az osztályozási szabályok a megfelelőségértékelési eljárásokba 
és követelmények közé kerülnek át.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – A rész – 2.3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.a. Cselekvőképtelen alanyokon végzett 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat
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 teljesítőképesség-vizsgálatba csak 
akkor vonhatók be, ha az általános 
feltételek mellett az alábbi feltételek is 
teljesülnek:
– a törvényes képviselő tájékoztatáson 
alapuló beleegyezését adta, amely az alany 
feltételezett akaratát tartalmazza és 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, a 
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kockázatokról és a kedvező hatásokról;
– 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 teljesítőképesség-
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni;
– a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatban 
való részvételért járó térítésen felül 
semmilyen más ösztönzőt vagy motiváló 
anyagi juttatást nem adnak;
– a szóban forgó kutatás nélkülözhetetlen 
a tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat nyújtására képes személyeken 
végzett klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatok vagy egyéb kutatási módszerek 
révén szerzett adatok hitelesítéséhez;
– a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy olyan életveszélyes vagy a 
képességeket korlátozó, orvosi kezelésre 
szoruló állapottal, amelyben a vizsgálati 
alany szenved;
– a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatot a 
fájdalom, a szorongás, a félelem és 
bármilyen egyéb, a betegséggel 
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 
teljesítőképesség-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 



PR\928989HU.doc 55/62 PE506.196v01-00

HU

betegséget illetően és az érintett 
betegcsoportban jelentkező klinikai, etikai 
és pszicho-szociális kérdésekkel 
kapcsolatban – jóváhagyta a vizsgálati 
tervet;
A vizsgálati alany lehetőség szerint részt 
vesz a beleegyező nyilatkozatra vonatkozó 
eljárásban.

Or. en

Indokolás

A gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló javaslathoz képest a beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések nagyon bizonytalanok és pontatlanok. 
A beavatkozással járó klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok igen jelentős kockázattal 
járhatnak a betegre nézve, például gerinccsapolással végzett mintavétel esetén. Ezért a 
rendelkezéseket meg kell határozni. A javaslat arra törekszik, hogy legalább olyan szintű 
védelmet tartson fenn, mint amelyet a gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv 2001 óta biztosít.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – 2.3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.b. Kiskorúakon végzett klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat
Klinikai teljesítőképesség-vizsgálat csak 
akkor végezhető el kiskorúakon, ha az 
általános feltételek mellett az alábbi 
feltételek is teljesülnek:
– a törvényes 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;
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– a vizsgáló figyelembe veszi, hogy a 
véleményalkotásra és a fenti információ 
értékelésére képes kiskorú vizsgálati alany 
kifejezetten elutasítja a klinikai 
vizsgálatban való részvételt vagy a 
vizsgálattól bármikor el kíván állni; 
– a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatban 
való részvételért járó térítésen felül 
semmilyen más ösztönzőt vagy motiváló 
anyagi juttatást nem adnak;
– a szóban forgó kutatás nélkülözhetetlen 
a tájékoztatáson alapuló beleegyező 
nyilatkozat nyújtására képes személyeken 
végzett klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatok vagy egyéb kutatási módszerek 
révén szerzett adatok hitelesítéséhez;
– a szóban forgó kutatás közvetlenül 
összefügg egy orvosi kezelésre szoruló 
állapottal, amelyben a kiskorú szenved, 
vagy jellegénél fogva csak kiskorúakon 
végezhető el;
– a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatot a 
fájdalom, a szorongás, a félelem és 
bármilyen egyéb, a betegséggel 
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 
teljesítőképesség-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 beleegyező 
nyilatkozatra vonatkozó eljárásban, a 
korának és érettségének megfelelően.
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Or. en

Indokolás

A gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló javaslathoz képest a beavatkozással járó klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések nagyon bizonytalanok és pontatlanok. 
A beavatkozással járó klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok igen jelentős kockázattal 
járhatnak a betegre nézve, például gerinccsapolással végzett mintavétel esetén. Ezért a 
rendelkezéseket meg kell határozni. A javaslat arra törekszik, hogy legalább olyan szintű 
védelmet tartson fenn, mint amelyet a gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra 
vonatkozóan a 2001/20/EK irányelv 2001 óta biztosít.
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INDOKOLÁS

 Mik az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök?

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket az emberi testen kívül (in vitro), 
diagnosztikai felhasználásra szánják, ami történhet laboratóriumban vagy az ellátás helyén, 
például a beteg ágya mellett. A kifejezés rendkívül sokféle vizsgálatot takar, így például 
önellenőrző vércukorszintmérést, HIV-teszteket és DNS-vizsgálatokat.

 Miért fontos az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet 
tökéletesítése?

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletet sokan az orvostechnikai 
eszközökről szóló rendelet „kistestvérének” tekintik. A február 26-án tartott meghallgatáson 
az egyik szakértő, Sine Jensen a dán Fogyasztóvédő Tanácstól azt mondta, hogy az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök nem az orvostechnikai eszközök „kistestvérei”, hanem 
azok „szülei”, és talán minden terápia – többek között a gyógyszerek és a műtétek – szülei is. 
Megfelelő diagnosztika nélkül a betegségeket nem lehet megfelelően kezelni vagy megelőzni. 
A jelenlegi irányelv sajnos nem biztosítja, hogy gyengébb minőségű in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök ne kerüljenek forgalomba. Korábban voltak olyan esetek, hogy 
egy gyengébb minőségű HIV-teszt került az európai piacra, CE-címkével. Egy tudományos 
intézet már a CE-címke kijelölt szervezetek általi jóváhagyása előtt meghatározta, hogy ezek 
a tesztek sokkal több téves negatív eredményt adtak, mint a többi hozzáférhető HIV-
teszt, ami azt jelenti, hogy a szóban forgó teszt vírus tényleges jelenléte esetén is a vírus 
hiányát jelzi. A termék mindennek ellenére évekig hozzáférhető volt az Unióban a 
betegek számára. Ha a HIV-re vonatkozó téves negatív eredmény alapján vérátömlesztést 
végeznek, az életveszélyes kockázatot jelent a vérátömlesztésben részesített személy számára. 
Emellett partnerüket tehetik ki kockázatnak azok a HIV-fertőzöttek, akiknél a teszt téves 
negatív eredményt hoz. A téves eredményt mutató HIV-tesztek bizonyos értelemben még 
veszélyesebbek az emberek egészsége szempontjából, mint a gyengébb minőségű 
mellimplantátumok vagy csípőprotézisek. Hasonló esetekről számoltak be a hepatitisz C 
esetében, amely még mindig életveszélyes betegség, és nem kezelhető megfelelően. Arról 
érkezett jelentés, hogy egy DNS-vizsgálatokkal foglalkozó szakértő ugyanazt a mintát négy 
különböző laboratóriumhoz küldte el, és négy különböző eredményt kapott.

 Miért kell az Uniónak ezeket a kérdéseket szabályoznia?

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök olyan termékek, amelyek szabad 

Példák a gyengébb minőségű, e 
rendelet hatálya alá tartozó in vitro
diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökre:

 HIV-tesztek
 Hepatitisz C tesztek
 DNS-vizsgálatok
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forgalomba bocsáthatók a közös piacon. Az európai piacon e termékek tekintetében 
nincsenek nemzeti határok. Ezért az Európai Unió kötelessége a lehető legnagyobb fokú 
biztonság biztosítása. A javaslat alapja a Szerződés 114. és 168. cikke. A 114. cikk az 
emberi egészség magas szintű védelmét kéri. A 168. cikk (4) bekezdésének c) pontja még 
körülhatároltabb jogalapot állapít meg.

 A jelenlegi hiányosságok kezelését szolgáló jelentős változtatások

A Bizottság az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök rendszerében tapasztalható 
jelenlegi hiányosságok kezelésére az egyéb orvostechnikai eszközökre vonatkozókhoz
hasonló jelentős változtatásokat vezet be. A kijelölt szervezeteket lényeges fejlesztésen 
mennek keresztül, és megerősítik a kijelölt szervezetek tagállami felügyeletét. Nagyon 
fontos, hogy erősödik a piacfelügyelet és a vigilancia rendszere. Kötelezőek lesznek a 
társaságok előre be nem jelentett ellenőrzései. Ezenfelül a Bizottság az európai 
referencialaboratóriumok hálózatának bevezetését javasolja, amelyek fontos szerepet 
töltenek be a magas kockázatú orvostechnikai eszközök ellenőrzésében. Az előadó nagyon 
örül e javaslatoknak, amelyek véleménye szerint rendkívüli mértékben javítani fogják a 
betegek biztonságát.

 Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló rendeletre irányuló javaslat közös kérdései

Sok olyan kérdés van, amelynek esetében az Európai Bizottság az in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközök vonatkozásában ugyanolyan szabályozást javasol, mint más 
orvostechnikai eszközök tekintetében. A bizottsági javaslat nagy része ezért azonos. Ezeket a 
részeket a két előadónak és a megfelelő árnyékelőadóknak együtt kell értékelniük. Ide tartozik 
például a kijelölt szervezetek szerepe, felépítése és szükséges fejlesztése, a felügyeleti 
rendszer, a közös értékelés, az ellenőrzés, az azonosítás és a nyomonkövethetőség, valamint 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport vagy MDCG szerepe.

Az előadó úgy gondolja, hogy a bizottsági javaslat alapvető felépítése megfelelő. Nem 
javasolja az állami hatóság általi, forgalomba hozatal előtti jóváhagyás rendszerét, hanem 
javaslata szerint folytatódjon a munka a kijelölt szervezetek rendszerének fejlesztése terén. Az 
előadó természetesen nyitott a szöveg megvitatására és tökéletesítésére.

 Klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok

A javaslatban szerepel egy fejezet a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatokról. Ez kapcsolódik 
a klinikai vizsgálatokról szóló javasolt rendelethez és az orvostechnikai eszközökről 
szóló javaslathoz. A klinikai vizsgálatokról szóló javaslatot sok kritika éri, és számos 
módosítást terjesztettek elő az ENVI bizottságban. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló rendelet adott részét ki kell igazítani, hogy foglalkozzon a klinikai 
vizsgálatokról szóló rendeletről folytatott vita során felmerült aggályokkal.
A lehető legjobb védelmet kell biztosítani különösen akkor, ha egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat jelentős kockázattal jár az alanyra nézve, például olyan 
esetekben, amikor a mintavétel gerinccsapolással történik. 
Az előadó három fő változtatást vezet be a bizottsági javaslatba, amelyeket a klinikai 
vizsgálatokról szóló rendeletre irányuló javaslat folyamatában számos kolléga szintén 
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benyújtott:

1. A klinikai teljesítőképesség-vizsgálatról annak megkezdése előtt egy etikai 
bizottságnak kedvező értékelést kell adnia.

2. A kiskorúak és más, tájékoztatáson alapuló beleegyezés adására nem képes 
személyek védelmét ugyanúgy kell meghatározni, mint ahogy a klinikai 
vizsgálatokról szóló irányelvben, 2001-ben történt.

3. A határidőket mérsékelten ki kell bővíteni, hogy a szükséges idő az etikai bizottság 
és a hatóság rendelkezésére álljon a javaslat értékeléséhez.

A javaslat elfogadhatóvá tétele a kkv-k számára 

Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök terén az ilyen szolgáltatásokat nyújtó 
társaságok között sok kkv található. A rendeletnek ezért figyelembe kell vennie a kkv-k 
teherbíró kapacitását. Ez természetesen nem veszélyeztetheti az egészséget és a biztonságot.
Módosításokat nyújtottak be a kkv-k kapacitásának és szükségleteinek figyelembevétele 
érdekében. Lehetővé kell tenni például egyes kért információk elektronikus közlését, és meg 
kell határozni, hogy a termékhez mellékelt információt egy hivatalos uniós nyelven kell 
megadni, nem pedig bármilyen egyéb nyelven. Mindkét változtatás csökkenti a kkv-kra 
nehezedő potenciális terhet. A megfelelőségi nyilatkozatoknak az eszköz forgalmazásának 
helye szerinti összes hivatalos uniós nyelvre történő lefordítása aránytalan igazgatási törekvés, 
így költségigényes is, különösen a kkv-k számára, ami indokolatlan. Mint jelenleg is, 
elegendőnek kell lennie, ha a nyilatkozatok egy uniós nyelven hozzáférhetők.

Osztályozás

A javaslat teljesen új osztályozási rendszert (A–D) vet fel (A = alacsony kockázatú eszköz –
D = magas kockázatú eszköz). A legtöbb érdekelt ezt megfelelőnek tartja, és nemzetközi 
megegyezésen alapul.
Az előadó támogatja ezt a javaslatot.

Házon belüli vizsgálat

A jelenlegi irányelvben minden házon belüli vizsgálat – azaz az egyazon egészségügyi 
intézményen, például egy kórházon belül végzett vizsgálatok – mentesül a követelmények 
alól. A Bizottság azt javasolja, hogy ezt az elvet az A., B., és C kockázati osztályok esetében 
tartsák fenn, de a D. osztályba tartozó tesztek esetében ne alkalmazzák teljes körűen. 
Valamelyest ki kell igazítani az egyazon egészségügyi intézménybe tartozó orvosok és 
betegek szükségletei tekintetében, anélkül, hogy alapvetően megváltozna az Európai 
Bizottság elképzelése.

A kapcsolódó diagnosztikában használt eszközök

A kapcsolódó diagnosztikában használt eszközök DNS-vizsgálatok, amelyek arról adnak 
információt, hogy egy adott terápia valószínűleg hatásos lenne-e egy meghatározott beteg 
esetében. A rendeletnek megfelelően foglalkoznia kell a személyre szabott és rétegzett 
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gyógyászat remek lehetőségével. A bizottsági javaslat jó alap, de további tisztázást igényel. 
Az előadó annak tisztázását javasolta, hogy a kapcsolódó diagnosztikában használt 
eszközökre semmilyen „házon belüli” eltérés nem vonatkozik.

Önellenőrzés és az ellátás helyén történő vizsgálat

A nem orvos szakemberek, hanem betegek által végzett vizsgálatokat még gondosabban kell 
szabályozni, mert az orvos szakemberek az általuk felállított diagnózis más elemeit is 
figyelembe vehetik, míg a laikusok döntése kizárólag a vizsgálattól függhet. Kritika érte, 
hogy a Bizottság az önellenőrzést és az ellátás helyén, orvos szakemberek által végzett 
vizsgálatokat ugyanúgy szabályozza. Ezen változtatni kell.

Hatály

A hatály további tisztázást igényel. A bizottsági javaslat nem terjed ki az úgynevezett 
nutrigenetikai vizsgálatokra és az életmódvizsgálatokra. Ezek a vizsgálatok azonban –
legalább közvetve – nagyon komoly következményekkel járhatnak az emberek 
egészségére nézve. Ha például egy vizsgálatról azt állítják, hogy segíti a beteg testsúlyának 
csökkentését, és a betegnek egészségi okokból rendkívül nagy szüksége van testsúlyának 
csökkentésére, komoly egészségügyi veszéllyel jár, ha a vizsgálat valójában nem kiváló 
minőségű, és nem biztosítja a neki tulajdonított eredményeket.

Átmeneti időszak 

A Bizottság nagyon hosszú, az elfogadást követően ötéves átmeneti időszakot javasolt. Ez a 
rendelet egyes részei esetében szükséges lehet, mivel sok teljesen új elemet tartalmaz, 
amelyek végrehajtása nem könnyű, különösen a kkv-k számára. Másrészről viszont 
sürgősen szükség van a rendszer tökéletesítésére, és a javaslat néhány elemét jóval 
korábban be kell vezetni. Ez feltétlenül érvényes azokra a részekre, amelyek csak a 
Bizottságra és a tagállamokra vonatkoznak. Ezek sokkal inkább fel vannak készülve a 
rendelet végrehajtására, mint például a kkv-k. 

Technikai módosítások

Jelentős számú technikai módosításra van szükség az ágazatban közreműködő személyek 
aggodalmainak tükrözéséhez. Az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben szereplővel 
megegyező szövegre való törekvés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
vonatkozásában néhány esetben helytelen megfogalmazáshoz vezet. 

Megkölönböztetésmentesség a fogyatékossággal élő személyek számára 

Az Európai Unió megerősítette a fogyatékossággal élő személyek 
megkülönböztetésmentességéről szóló ENSZ-egyezményt. Ennek türköződnie kell a 
szövegben. A fogalommeghatározásban például a „veleszületett rendellenesség” 
megfogalmazás a fogyatékossággal élő személyek megkülönböztetéseként értelmezhető, és 
ezért meg kell változtatni.

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus kontra együttdöntés
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A Bizottság azt irányozza elő, hogy a javaslat számos elemét felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal módosítja. Ez a rendelet alapvető részeire is érvényes, például a következőkre: 

 a biztonságosságra és a teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények, 
 a műszaki dokumentációba foglalandó elemek, 
 az uniós megfelelőségi nyilatkozat, 
 a megfelelőségértékelési eljárások módosítása vagy kiegészítése.

Ezeket az alapvető részeket kizárólag együttdöntéssel lehet módosítani. 

Tájékoztatáson alapuló beleegyezés

A bizottsági javaslat nagyon nagy mértékben a termék minőségére összpontosít. Szakértők és 
sok nemzetközi szervezet, például az Európa Tanács, az OECD és az Európai 
Humángenetikai Társaság újra és újra hangot adtak azon álláspontjuknak, hogy sok esetben 
még a termék minőségénél is fontosabb, hogy milyen keretek között alkalmazzák a 
terméket. Különösen a DNS-vizsgálatok esetében nagyon fontos a tájékoztatáson alapuló 
beleegyezés elvének tiszteletben tartása. Ezt is több alkalommal kérték az Európai 
Parlamenttől. Egy jogi vélemény azt a következtetést vonja le, hogy lehetséges és helyes 
megfelelő szöveget beilleszteni a javaslatba.1 Az előadó ezért módosításokat javasol ebben a 
kérdésben. Egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy az Európai Uniónak nem lehet az a 
szándéka, hogy korlátozza a betegek hozzáférését a DNS-vizsgálatokhoz, hanem minden 
esetben megfelelő genetikai tanácsadást kell nyújtani a következményekről, mielőtt a 
vizsgálatot elvégeznék. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében a 
tagállamokra kell hagyni a részletek szabályozását, és a tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani a rendelet előírásaihoz képest szigorúbb lépések megtételére. Csak egyetérteni 
lehet azzal, hogy legyen kötelező bevenni a javaslatba a tájékoztatáson alapuló beleegyezést, 
mivel az Alapjogi Charta egyik kulcsfontosságú eleme (3. cikk), és az Alapjogi Charta 
jogilag kötelező az Európai Unió számára azokon a területeken, amelyeken fellép.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: „Az Európai Unió fellépési lehetőségei a 

humángenetika és a reproduktív orvoslás területén az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről 
szóló rendeletre irányuló javaslat fényében”


