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PR_COD_1amCom

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 orvostechnikai eszközökről, valamint a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet 
és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0542),

– tekintettel az EUMSZ 294. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére és 168. cikke (4) 
bekezdésének c) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0318/2012),

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

– tekintettel a 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 és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményeire (A7 0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jelenlegi szabályozási megközelítés 
kulcselemeit, mint pl. a kijelölt szervezetek 
felügyeletét, a megfelelőségértékelési 

(3) A jelenlegi szabályozási megközelítés 
kulcselemeit, mint pl. a kijelölt szervezetek 
felügyeletét, a megfelelőségértékelési 

                                               
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o.
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eljárásokat, a klinikai vizsgálatokat és 
klinikai értékeléseket, a vigilanciát és a 
piacfelügyeletet jelentősen meg kell 
erősíteni, ezzel párhuzamosan pedig az 
egészség és biztonság javítása érdekében 
olyan rendelkezéseket kell bevezetni, 
amelyek az eszközökkel kapcsolatban 
biztosítják az átláthatóságot és 
nyomonkövethetőséget.

eljárásokat, a klinikai vizsgálatokat és 
klinikai értékeléseket, a vigilanciát és a 
piacfelügyeletet jelentősen meg kell 
erősíteni, ezzel párhuzamosan pedig az 
egészség és biztonság javítása érdekében 
olyan – forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozó eljárásra irányuló –
rendelkezéseket kell bevezetni, amelyek az 
eszközökkel kapcsolatban biztosítják az 
átláthatóságot és nyomonkövethetőséget.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A rendelet hatályát egyértelműen külön 
kell választani pl. az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöket, a 
gyógyszereket, kozmetikai termékeket és 
élelmiszereket érintő, más uniós 
harmonizációs jogszabályok hatályától. Az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 
178/2002/EK európai parlamenti és a 
tanácsi rendeletet ezért módosítani kell, 
hogy az orvostechnikai eszközök 
kikerüljenek a hatálya alól.

(7) A rendelet hatályát egyértelműen külön 
kell választani pl. az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöket, a 
gyógyszereket, kozmetikai termékeket és 
élelmiszereket érintő, más uniós 
harmonizációs jogszabályok hatályától. 
Mivel néhány esetben nehéz különbséget 
tenni az orvostechnikai eszközök és a 
kozmetikai, orvosi vagy 
élelmiszertermékek között, a kozmetikai 
termékekről szóló 1223/2009/EK 
rendeletbe, az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekről szóló 2004/27/EK 
irányelvbe, az élelmiszerjogról és 
élelmiszer-biztonságról szóló 178/2002/EK 
rendeletbe, valamint az étrend-
kiegészítőkről szóló 2002/46/EK 
irányelvbe be kell vezetni annak 
lehetőségét is, hogy egy adott termék 
szabályozási státuszáról uniós szintű 
döntést lehessen hozni. Ezen uniós 
aktusokat ezért módosítani kell.

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Annak eldöntése, hogy egy adott 
termék a rendelet hatálya alá tartozik-e 
vagy sem, eseti alapon a tagállamok
felelősségi köre. A Bizottság szükség 
esetén eseti alapon eldöntheti, hogy egy 
adott termék az orvostechnikai eszköznek 
vagy egy orvostechnikai eszköz 
tartozékának fogalommeghatározása alá 
tartozik-e. Mivel néhány esetben nehéz 
különbséget tenni az orvostechnikai 
eszközök és a kozmetikai termékek között, 
a kozmetikai termékekről szóló, 2009. 
november 30-i 1223/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletbe be kell 
vezetni annak lehetőségét is, hogy egy 
adott termék szabályozási státuszáról 
uniós szintű döntést lehessen hozni.

(8) Valamennyi tagállamban – különösen 
a határesetek tekintetében – a 
következetes besorolás biztosítása 
érdekében, annak eldöntése, hogy egy 
adott termék vagy termékcsoport a rendelet 
hatálya alá tartozik-e vagy sem, eseti 
alapon a Bizottság felelősségi köre. 

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban egyértelmű és következetes legyen, hogy 
ugyanazokat a termékeket ugyanolyan módon sorolják be, a tagállamok helyett a 
Bizottságnak kell megállapítania, hogy valamely termék vagy termékek e rendelet hatálya alá 
tartoznak-e. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Szakértőkből, valamint az érdekeltek 
és a civil társadalmi szervezetek 
képviselőiből álló multidiszciplináris 
tanácsadó bizottságot kell létrehozni azzal 
a céllal, hogy a Bizottságnak, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
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koordinációs bizottságnak (MDCG) és a 
tagállamoknak tudományos tanácsot 
nyújtson az orvostechnológiai és 
osztályozással kapcsolatos kérdésekről, és 
– szükség esetén – e rendelet 
végrehajtásának egyéb aspektusairól.

Or. en

Indokolás

Tanácsadó bizottságot kell létrehozni, hogy – szükség esetén – hozzáértő szakvéleményt 
adjon.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Azon termékek esetében, amelyek
életképes emberi vagy állati szöveteket 
vagy sejteket tartalmaznak, és amelyeket a 
90/385/EGK és a 93/42/EGK irányelv is 
egyértelműen kizár hatálya alól és ezért 
hatályán kívül esnek ennek a rendeletnek 
is, szintén egyértelművé kell tenni, hogy a 
más eredetű élő biológiai anyagokat 
tartalmazó termékek sem tartoznak ennek a 
rendeletnek a hatálya alá.

(12) Azon életképes emberi vagy állati 
szöveteket vagy sejteket tartalmazó
termékek esetében, amelyek 
farmakológiai, immunológiai eszközök 
vagy anyagcsere útján érik el a kívánt 
hatást, és amelyeket a 90/385/EGK és a 
93/42/EGK irányelv is egyértelműen kizár 
hatálya alól és ezért hatályán kívül esnek 
ennek a rendeletnek is, szintén 
egyértelművé kell tenni, hogy a más 
eredetű élő biológiai anyagokat tartalmazó 
termékek sem tartoznak ennek a 
rendeletnek a hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az életképes biológiai anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jelenleg a 93/42/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. A biológiai anyagok általános kizárása azoknak a piacon 
jelenleg létező biztonságos és hatásos orvostechnikai eszközöknek az elvesztéséhez vezetne, 
amelyeket – mivel farmakológiai, immunológiai eszközök vagy anyagcsere útján nem fejtenek 
ki hatást – nem fognak gyógyszerként jóváhagyni. 
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a 
tudományos bizottságok tanácsadói 
szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. augusztus 5-i 
2008/721/EK bizottsági határozattal 
létrejött, az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságának megállapításai, amelyek az 
egyszeri használatra forgalmazott, 
újrafeldolgozott orvostechnikai eszközök 
biztonságáról szóló 2010. április 15-i 
tudományos véleményében szerepelnek, 
továbbá a Bizottságnak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak szánt, a 
93/42/EGK irányelv 12a. cikkének 
megfelelően az orvostechnikai eszközök 
Európai Unión belüli újrafeldolgozásáról 
szóló, 2010. augusztus 27-i jelentésben tett 
megállapításai az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozásának 
szabályozására szólítanak fel az egészség 
és a biztonság magas szintű védelme 
érdekében, valamint hogy ez a gyakorlat 
ezzel egyidejűleg egyértelmű feltételek 
mellett tovább fejlődhessen. Az egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozásával 
rendeltetési célja megváltozik, ezért az 
újrafeldolgozott eszköz gyártójának az 
újrafeldolgozót kell tekinteni. 

törölve

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Sem logikai, sem jogi szempontból 
nem elfogadható az egyszer 
használatosként címkézett orvostechnikai 
eszközök újrafeldolgozásának jelenlegi 
lehetősége. Ennek megfelelően kizárólag 
az újrafelhasználhatóként címkézett 
eszközöket szabad csak újból feldolgozni. 
Következésképpen az egyszer 
használatosként címkézett eszközöknek 
valóban egyszer használatosnak kell 
lenniük, és így az eszközök tekintetében 
csak két lehetséges helyzetnek szabad 
fennállnia: vagy egyszer használatosnak 
vagy újrafelhasználhatónak kell lenniük. 
A közelmúltban a gyártók túl 
rendszerezetten kezdték el eszközeiket 
egyszer használatosként címkézni. Ennek 
elkerülése érdekében főszabályként 
minden eszköznek újrafelhasználhatónak 
kell lennie, és a főszabálytól való eltérést a 
gyártónak kell – megfelelő tudományos 
bizonyíték alapján – megindokolnia és az 
indokolást az eszközök elektronikus 
nyilvántartási rendszerébe bevinnie. A III. 
osztályba sorolt eszközök tekintetében az 
új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága által 
adott (SCENIHR) pozitív véleményre van 
szükség ezen eltérést illetően. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
orvostechnikai eszközök 
újrafelhasználása biztonságos legyen, az 
eszközök újrafeldolgozása számos 
különböző tevékenységet – többek között a 
szennyeződésmentesítést, sterilizálást, 
tisztítást, szétszerelést, javítást, 
alkatrészcserét, és a csomagolást – ölel 
fel. E tevékenységek tekintetében 
összehasonlítható és átlátható 
szabványokra van szükség.
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Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az átláthatóság és a jobb tájékoztatás
elengedhetetlen ahhoz, hogy a betegek és 
az egészségügyi szakemberek 
megalapozott döntéseket tudjanak hozni, a 
szabályozási döntéshozatalhoz szilárd 
alapra kerüljön, és kialakuljon a 
szabályozási rendszerbe vetett bizalom.

(35) Az átláthatóság és a célfelhasználók 
számára megfelelően kínált 
információkhoz való megfelelő hozzáférés 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a betegek, a 
felhasználók és az egészségügyi 
szakemberek megalapozott döntéseket 
tudjanak hozni, a szabályozási 
döntéshozatalhoz szilárd alapra kerüljön, és 
kialakuljon a szabályozási rendszerbe 
vetett bizalom.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Egy kulcsfontosságú szempont egy 
olyan központi adatbázis létrehozása, 
amely integrálja a különböző elektronikus 
rendszereket, amelynek az egyedi 
eszközazonosító a szerves részét képezi, 
továbbá összegyűjti és feldolgozza a 
forgalomban lévő orvostechnikai 
eszközökkel, ezenkívül a releváns 
gazdasági szereplőkkel, a 
tanúsítványokkal, a klinikai vizsgálatokkal, 
a vigilanciával és a piacfelügyelettel 
kapcsolatos információkat. Az adatbázis 
célja az általános átláthatóság fokozása, a 
gazdasági szereplők, a kijelölt szervezetek 
vagy megbízók és a tagállamok közötti, 
valamint a tagállamok egymás közötti, 

(36) Egy kulcsfontosságú szempont egy 
olyan központi adatbázis létrehozása, 
amely integrálja a különböző elektronikus 
rendszereket, amelynek az egyedi 
eszközazonosító a szerves részét képezi, 
továbbá összegyűjti és feldolgozza a 
forgalomban lévő orvostechnikai 
eszközökkel, ezenkívül a releváns 
gazdasági szereplőkkel, a 
forgalombahozatali engedélyekkel, a 
tanúsítványokkal, a klinikai vizsgálatokkal, 
a vigilanciával és a piacfelügyelettel 
kapcsolatos információkat. Az adatbázis 
célja az általános átláthatóság fokozása a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek információkhoz való 
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valamint a tagállamok és a Bizottság 
közötti információáramlás ésszerűsítése és 
megkönnyítése, hogy el lehessen kerülni a 
jelentéstételi követelmények 
megtöbbszörözését, és javítani lehessen a 
tagállamok közötti koordinációt. A belső 
piacon mindezt csak uniós szinten lehet 
hatékonyan biztosítani, ezért a 
Bizottságnak az orvostechnikai eszközök 
európai adatbankjáról szóló, 2010. április 
19-i 2010/227/EU bizottsági határozattal 
létrehozott, az orvostechnikai eszközök 
európai adatbankját (Eudamed) tovább kell 
fejlesztenie, és megfelelően kell kezelnie.

megfelelőbb hozzáférése révén, a 
gazdasági szereplők, az Ügynökség, a 
kijelölt szervezetek vagy megbízók és a 
tagállamok közötti, valamint a tagállamok 
egymás közötti, valamint a tagállamok és a 
Bizottság közötti információáramlás 
ésszerűsítése és megkönnyítése, hogy el 
lehessen kerülni a jelentéstételi 
követelmények megtöbbszörözését, és 
javítani lehessen a tagállamok közötti 
koordinációt. A belső piacon mindezt csak 
uniós szinten lehet hatékonyan biztosítani, 
ezért a Bizottságnak az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankjáról szóló, 
2010. április 19-i 2010/227/EU bizottsági 
határozattal létrehozott, az orvostechnikai 
eszközök európai adatbankját (Eudamed) 
tovább kell fejlesztenie, és megfelelően 
kell kezelnie.

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az Eudamednek a forgalmazott 
eszközökre, a releváns gazdasági 
szereplőkre és a tanúsítványokra 
vonatkozó elektronikus rendszereinek 
lehetővé kell tenniük, hogy a nyilvánosság 
megfelelő tájékoztatást kapjon az uniós 
piacon kapható eszközökről. A klinikai 
vizsgálatok elektronikus rendszerének a 
tagállamok közötti együttműködés 
eszközeként kell szolgálnia, lehetővé téve a 
megbízók számára, hogy több tagállam 
nevében önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 

(37) Az Eudamed elektronikus 
rendszereinek lehetővé kell tenniük, hogy a 
nyilvánosság és az egészségügyi 
szakemberek megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az uniós piacon kapható 
eszközökről. Elengedhetetlen az Eudamed 
elektronikus rendszerének azon részeihez 
való megfelelő szintű hozzáférés 
biztosítása a nyilvánosság és az 
egészségügyi szakemberek számára, amely 
részek a közegészségügyi és 
biztonságossági szempontból esetleges 
kockázatokkal járó orvostechnikai 
eszközökről nyújtanak kulcsfontosságú 
információkat. Amennyiben az ilyen 
hozzáférés korlátozott, lehetővé kell tenni 
– indokolással ellátott kérelem alapján –
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bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

az adott orvostechnikai eszközre 
vonatkozó meglévő információk 
nyilvánosságra hozatalát, kivéve, ha a 
hozzáférés korlátozását titoktartási 
kötelezettség igazolja. A klinikai 
vizsgálatok elektronikus rendszerének a 
tagállamok közötti együttműködés 
eszközeként kell szolgálnia, lehetővé téve a 
megbízók számára, hogy több tagállam 
nevében önkéntes alapon közös kérelmet 
nyújthassanak be, és így jelenthessék be a 
súlyos nemkívánatos eseményeket. A 
vigilancia elektronikus rendszere lehetővé 
teszi a gyártók számára, hogy 
bejelenthessék a baleseteket és más 
bejelentendő eseményeket, és 
támogathassák a nemzeti illetékes 
hatóságok általi értékelésük koordinációját. 
A piacfelügyelet elektronikus rendszere az 
illetékes hatóságok közötti információcsere 
eszközeként szolgál.

Or. en

Indokolás

Egészségügyi és biztonsági kérdésekben a közérdeket szolgál az, ha a nyilvánosság 
információkhoz való korlátozott hozzáférése esetén a hozzáférést kiterjesztik, vagy – kérelem 
alapján – lehetővé teszik.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak egy 
nyilvánosan elérhető dokumentumban 
össze kell foglalniuk az eszköz fő 
biztonsági és teljesítőképességbeli 
szempontjait, valamint a klinikai értékelés 
eredményeit.

(39) Magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártóknak a 
forgalombahozatali engedélyezésre 
irányuló eljárásban részt vevő nemzeti 
hatóság, vagy – adott esetben – az 
Ügynökség számára az adott eszköz 
biztonságosságáról és klinikai 
teljesítőképességéről szóló teljes jelentést 
kell készíteniük. Az Eudameden keresztül 
a nyilvánosság számára elérhetővé kell 
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tenni e jelentés összefoglalóját.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A magas kockázatú orvostechnikai 
eszközök esetében a hatóságokat már 
korai fázisban értesíteni kell az olyan 
eszközökről, amelyeken 
megfelelőségértékelési eljárást kell 
végezni, és fel kell őket jogosítani arra, 
hogy tudományosan megalapozott 
okokból megvizsgálhassák a kijelölt 
szervezetek által végzett előzetes értékelést, 
különös tekintettel az új eszközökre, az új 
technológiát alkalmazó eszközökre, az 
olyan kategóriába tartozó eszközökre, 
amelyeknél nagy arányban léptek fel 
balesetek, illetve azokra az alapvetően 
hasonló eszközökre, amelyek esetében a 
különböző kijelölt szervezetek által végzett 
értékelésekben jelentős eltérések 
mutatkoztak. Az ebben a rendeletben 
előirányzott eljárás nem akadályoztatja a 
gyártót abban, hogy – még mielőtt 
kérelmét benyújtaná a kijelölt 
szervezetnek – önkéntesen tájékoztassa az 
illetékes hatóságot arról, hogy egy magas 
kockázatú orvostechnikai eszköz 
megfelelőségértékelési eljárására kérelmet 
kíván benyújtani.

törölve

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A megfelelőségértékelési eljárás 
nem minden eszköztípus esetében 
alkalmazandó. Gyors és központosított 
forgalombahozatali engedélyezési eljárást 
kell bevezetni az innovatív beültethető 
eszközök tekintetében, az olyan anyagot 
szerves részként tartalmazó innovatív 
eszközök tekintetében, amely külön 
alkalmazva az adott eszköz hatását 
kiegészítő gyógyszernek minősülne, a 
valamely gyógyszer beadására tervezett 
innovatív eszközök, valamint az 
életképtelen vagy életképtelenné tett 
emberi vagy állati eredetű szövetekkel 
vagy sejtekkel vagy ezek származékaival 
gyártott innovatív eszközök tekintetében. 
Gyors és decentralizált 
forgalombahozatali eljárást kell bevezetni 
valamennyi III. osztályba sorolt eszköz, a 
nem innovatív beültethető eszközök, az 
olyan anyagot szerves részként tartalmazó 
nem innovatív eszközök tekintetében, 
amely külön alkalmazva az adott eszköz 
hatását kiegészítő gyógyszernek 
minősülne, a valamely gyógyszer 
beadására tervezett nem innovatív 
eszközök, valamint az életképtelen vagy 
életképtelenné tett emberi vagy állati 
eredetű szövetekkel vagy sejtekkel vagy 
ezek származékaival gyártott innovatív 
eszközök tekintetében.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa., 
IIb. és III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet 
megfelelő szintű részvétele kötelező, a III. 
osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközökhöz pedig még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása szükséges.

(44) Az I. osztályba tartozó eszközök 
megfelelőségértékelési eljárását általános 
szabályként a gyártók kizárólagos 
felelősségére kell elvégezni, mivel a 
termékekkel kapcsolatos 
veszélyeztetettségi szint alacsony. A IIa. és
IIb. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a kijelölt szervezet 
megfelelő szintű részvétele kötelező. A III. 
osztályba tartozó eszközök esetében
kötelező az Ügynökség vagy a tagállamok 
részvétele, valamint még forgalomba 
hozataluk előtt az eszköz tervezésének és 
gyártásának egyértelmű előzetes 
jóváhagyása.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) Klinikai vizsgálat kizárólag azt 
követően veheti kezdetét, hogy valamely 
független etikai bizottság pozitív értékelést 
adott a vizsgálatról. A tagállamoknak, 
amennyiben nem rendelkeznek még etikai 
bizottsággal, meg kell tenniük a szükséges 
intézkedéseket az ilyen jellegű bizottságok 
létrehozásához.

Or. en
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Az egynél több tagállamban végzendő 
klinikai vizsgálatok megbízói számára 
lehetővé kell tenni, hogy az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében csak egy 
közös kérelmet kelljen benyújtaniuk. Egy 
ilyen kérelem egy koordináló tagállam 
irányítása által megkönnyíti a tagállamok 
közötti koordinációt, ezáltal lehetővé téve a 
források megosztását és biztosítva a 
vizsgálatra szánt eszköz egészségügyi és 
biztonsági szempontjai értékelésének és a 
több tagállamban végzendő klinikai 
vizsgálatok tudományos tervezésének 
következetességét. A koordinált értékelés 
nem foglalja magában a klinikai vizsgálat 
alapvetően nemzeti, helyi és etikai 
szempontjainak értékelését, ideértve a 
beleegyező nyilatkozatot is. Mindegyik 
tagállamnak a saját maga végső felelőssége 
marad eldönteni, hogy a klinikai 
vizsgálatot a területén el lehet-e végezni.

(49) Az egynél több tagállamban végzendő 
klinikai vizsgálatok megbízói számára 
lehetővé kell tenni, hogy az adminisztratív 
terhek csökkentése érdekében csak egy 
közös kérelmet kelljen benyújtaniuk. Egy 
ilyen kérelem egy koordináló tagállam 
irányítása által megkönnyíti a tagállamok 
közötti koordinációt, ezáltal lehetővé téve a 
források megosztását és biztosítva a 
vizsgálatra szánt eszköz egészségügyi és 
biztonsági szempontjai értékelésének és a 
több tagállamban végzendő klinikai 
vizsgálatok tudományos tervezésének 
következetességét. Mindegyik tagállamnak 
a saját maga végső felelőssége marad 
eldönteni, hogy a klinikai vizsgálatot a 
területén el lehet-e végezni.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Az egészségügyi szakembereket és a 
betegeket fel kell jogosítani arra, hogy 
nemzeti szinten harmonizált formában 
jelenthessék be a gyanítható baleseteket. 
Amikor a tagállami illetékes hatóságok
megerősítik, hogy baleset történt, 
értesíteniük kell a gyártókat és szakmai 
partnereiket, hogy minimálisra 

(53) A tagállamoknak minden szükséges 
intézkedést meg kell tenniük annak 
érdekében, hogy felhívják az egészségügyi 
szakemberek, a felhasználók és a betegek 
figyelmét a gyanítottan súlyos balesetek 
bejelentésének fontosságára. Az 
egészségügyi szakembereket, a 
felhasználókat és a betegeket fel kell 
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csökkenjen az ilyen váratlan események 
megismétlődésének lehetősége.

jogosítani arra és lehetővé kell tenni 
számukra, hogy nemzeti szinten 
harmonizált formában jelenthessék be a 
gyanítható baleseteket. Annak érdekében, 
hogy minimálisra csökkenjen az ilyen 
váratlan események megismétlődésének 
lehetősége, a tagállami illetékes 
hatóságoknak, amikor megerősítik, hogy 
baleset történt, értesíteniük kell a gyártókat 
és az eseménnyel kapcsolatos 
információkat az Eudamed releváns 
elektronikus rendszerén keresztül 
jelenteniük kell.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) A tagállamok a kijelölt szervezetek 
kinevezésére és figyelemmel kísérésére 
díjakat szabnak ki, hogy biztosítsák az 
ilyen szervezetek tagállamok általi 
figyelemmel kísérésének fenntarthatóságát, 
és egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek 
a kijelölt szervezetek számára.

(57) A tagállamoknak a kijelölt 
szervezetek kinevezésére és figyelemmel 
kísérésére díjakat kell kiszabniuk, hogy 
biztosítsák az ilyen szervezetek tagállamok 
általi figyelemmel kísérésének 
fenntarthatóságát, és egyenlő 
versenyfeltételeket teremtsenek a kijelölt 
szervezetek számára. Ezeknek a díjaknak 
a tagállamokban összehasonlíthatónak 
kell lenniük és azokat nyilvánosságra kell 
hozni.

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Noha ez a rendelet nem sérti a 
tagállamok azon jogát, hogy nemzeti szintű 
tevékenységekre díjakat szabjanak ki, a 
tagállamoknak az átláthatóság biztosítása 
érdekében értesíteniük kell a Bizottságot és 
a többi tagállamot, még mielőtt elfogadják 
a díjak mértékét és felépítését.

(58) Noha ez a rendelet nem sérti a 
tagállamok azon jogát, hogy nemzeti szintű 
tevékenységekre díjakat szabjanak ki, a 
tagállamoknak az átláthatóság biztosítása 
érdekében értesíteniük kell a Bizottságot és 
a többi tagállamot, még mielőtt elfogadják 
a díjak összehasonlítható mértékét és 
felépítését.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A tagállamoknak a kijelölt 
szervezetek tekintetében – valamennyi 
tagállam esetében összehasonlítható –
standard díjakra irányuló szabályozást 
kell elfogadniuk. A Bizottságnak 
iránymutatások biztosításával kell 
elősegítenie e díjak 
összehasonlíthatóságát. A tagállamoknak 
továbbítaniuk kell a standard díjak listáját 
a Bizottság részére, valamint biztosítaniuk 
kell, hogy a területükön nyilvántartásba 
vett kijelölt szervezetek a 
megfelelőségértékelési tevékenységeikre 
vonatkozó standard díjak listáit 
hozzáférhetővé teszik a nyilvánosság 
számára. 

Or. en
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Létre kell hozni egy szakértői 
csoportot, az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportot, amely 
az orvostechnikai eszközök és az in vitro
diagnosztikai orvostechnikai eszközök 
terén betöltött szerepük és szakértelmük 
alapján a tagállamok által kinevezett 
személyekből áll, hogy elvégezze az e 
rendelet és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 
[…/…]/EU rendeletben rá ruházott 
feladatokat, tanáccsal lássa el a 
Bizottságot, valamint támogassa a 
Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

(59) Létre kell hozni egy orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportot, amely az orvostechnikai 
eszközök és az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök terén betöltött 
szerepük és szakértelmük alapján a 
tagállamok által kinevezett személyekből 
áll, hogy elvégezze az e rendelet és az in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló […/…]/EU rendeletben 
rá ruházott feladatokat, tanáccsal lássa el a 
Bizottságot, valamint támogassa a 
Bizottságot és a tagállamokat e rendelet 
harmonizált végrehajtásának 
biztosításában.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport önmagában nem szakértői 
bizottság, hanem uniós szinten működő koordinációs csoport, és – mivel nem rendelkezik 
semmilyen, a várhatóan felmerülő konkrét témákhoz szükséges szakértelemmel – munkájának 
támogatásához egy tanácsadó bizottságra lenne szükség, amely az adott esethez biztosítani 
fogja az ahhoz szükséges szakértelmet stb.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző életképes 
biológiai anyagokat vagy organizmusokat 
tartalmaznak, ideértve az élő 
mikroorganizmusokat, baktériumokat, 
gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 

f) azok a termékek, amelyek a c) és e) 
pontban említettektől különböző, a kívánt 
hatást farmakológiai, immunológiai 
eszközök vagy anyagcsere útján elérő, 
életképes biológiai anyagokat vagy 
organizmusokat tartalmaznak, ideértve az 
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állnak, élő mikroorganizmusokat, baktériumokat, 
gombákat és vírusokat is, vagy ilyenekből 
állnak;

Or. en

Indokolás

Az életképes biológiai anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jelenleg a 93/42/EGK 
irányelv hatálya alá tartoznak. A biológiai anyagok általános kizárása azoknak a piacon 
jelenleg létező biztonságos és hatásos orvostechnikai eszközöknek az elvesztéséhez vezetne, 
amelyeket – mivel farmakológiai, immunológiai eszközök vagy anyagcsere útján nem fejtenek 
ki hatást – nem fognak gyógyszerként jóváhagyni. 

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. „újrafelhasználható eszköz”: olyan 
eszköz, amelyet több betegnél, illetve több 
eljáráshoz való felhasználásra terveztek;

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. egyszer használatos, érzékeny területen 
történő felhasználásra szánt 
orvostechnikai eszköz: invazív sebészeti 
beavatkozásra szánt, egyszer használatos 
eszköz,

törölve

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 31 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. „teljesítőképesség”: valamely eszköz 
bármely műszaki tulajdonsága, hatása és 
előnye, amennyiben azt az eszközt 
rendeltetésszerűen és a használati 
utasítással összhangban alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 31 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31b. „előny”: valamely orvostechnikai 
eszköz által az egészségre gyakorolt –
klinikai és nem klinikai adatokkal 
alátámasztott – pozitív hatás;

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 31 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31c. „biztonságosság”: egy adott 
orvostechnikai eszköz által vagy annak 
használatával összefüggésben okozott 
kockázat vagy sérülés elkerülése;

Or. en
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „klinikai vizsgálat”: egy vagy több 
emberen végzett rendszeres vizsgálat, 
amely egy eszköz biztonságosságának és 
teljesítőképességének értékelését szolgálja,

33. „klinikai vizsgálat”: egy vagy több 
emberen végzett rendszeres vizsgálat, 
amely egy eszköz biztonságosságának és 
teljesítőképességének értékelését szolgálja,

Az orvostechnikai eszközök klinikai 
vizsgálatának – amennyiben azt e rendelet 
kötelezővé teszi – a megfelelő célcsoporton 
végzett véletlenszerű klinikai 
vizsgálatokat, valamint megfelelően 
ellenőrzött vizsgálatokat is magukban kell 
foglalniuk.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. „klinikai adat”: az eszköz használata 
során a biztonságossággal és 
teljesítménnyel kapcsolatban kapott 
információk, amelyek a következők 
forrásból származnak:

36. „klinikai adat”: az eszköz használata 
során a biztonságossággal és 
teljesítménnyel kapcsolatban kapott 
valamennyi információ, amely a 
következő forrásból származik:

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 40 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. „eszközhiba”: egy adott vizsgálatra 40. „eszközhiba”: egy adott eszköz 
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szánt eszköz azonosításában, minőségében, 
tartósságában, megbízhatóságában, 
biztonságosságában vagy 
teljesítőképességében tapasztalt minden 
olyan rendellenesség, ideértve a 
rendellenes működést, felhasználási 
hibákat, illetve a gyártó által szolgáltatott 
információk helytelenségét. 

azonosításában, minőségében, 
tartósságában, megbízhatóságában, 
biztonságosságában vagy 
teljesítőképességében tapasztalt – az e 
bekezdés 1–6. pontjában meghatározottak 
szerinti – minden olyan rendellenesség, 
ideértve a rendellenes működést, 
felhasználási hibákat, illetve a gyártó által 
szolgáltatott információk helytelenségét;

Or. en

Indokolás

Hivatkozási hiba javítása.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tagállami kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Tagállami kérésre vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusok útján, valamint a 78a. 
cikkben említett tanácsadói bizottsági 
vélemény alapján meghatározhatja, hogy 
egy adott termék, kategória vagy 
termékcsoport az „orvostechnikai eszköz” 
vagy egy „orvostechnikai eszköz 
tartozéka” fogalommeghatározások alá 
tartozik-e, és amennyiben igen, a 
tényleges kockázat és tudományos 
bizonyíték alapján megállapítja a 
kockázat besorolását. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2) A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
az orvostechnikai eszközök, in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök, 
gyógyszerek, emberi szövetek és sejtek, 
kozmetikai termékek, biocidok, 
élelmiszerek és adott esetben más 
termékek terén a tagállamok megosszák 
egymással szakértelmüket, hogy 
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meghatározhassák egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport megfelelő 
jogi státuszát.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Egyszer használatos eszközök és 
újrafeldolgozásuk
(1) Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatos eszközt az 
Unión belüli későbbi használat céljából 
újrafeldolgoz, az újrafeldolgozott eszköz 
gyártójának tekintendő, így az ebben a 
rendeletben a gyártó számára előírt 
kötelezettségek vonatkoznak rá.
(2) Csak olyan egyszer használatos 
eszközök dolgozhatók fel újra, amelyeket 
ezzel a rendelettel vagy [a rendelet 
alkalmazásának első napja] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK irányelv 
szerint hoztak forgalomba. 
(3) Egyszer használatos, érzékeny 
területen történő felhasználásra szánt 
orvostechnikai eszközök esetében csak 
olyan újrafeldolgozás végezhető, amely a 
legfrissebb tudományos bizonyítékok 
szerint biztonságosnak tekinthető.
(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján létrehoz egy listát az olyan egyszer 
használatos, érzékeny területen történő 
felhasználásra szánt orvostechnikai 
eszközök kategóriáiról vagy csoportjairól, 
amelyeket a (3) bekezdés értelmében újra 
fel lehet dolgozni, és rendszeresen 
aktualizálja. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
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említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(5) Az (1) bekezdésben említett természetes 
vagy jogi személy nevét és címét és az I. 
melléklet 19. szakasza szerinti egyéb 
releváns információkat az újrafeldolgozott 
eszköz címkéjén, illetve adott esetben 
használati útmutatóján fel kell tüntetni. 
Az eredeti egyszer használatos eszköz 
gyártójának neve és címe már nem 
szerepelhet a címkén, de fel kell tüntetni 
az újrafeldolgozott eszköz használati 
útmutatójában. 
(6) Bármely tagállam fenntarthat vagy 
bevezethet olyan nemzeti rendelkezéseket, 
amelyek a területén az adott tagállamra 
jellemző népegészségügyi védelem 
érdekében tiltják a következőket:
a) egyszer használatos eszközök 
újrafeldolgozása, valamint egyszer 
használatos eszközök másik tagállamba 
vagy harmadik országba szállítása 
újrafeldolgozás céljából, 
b) újrafeldolgozott, egyszer használatos 
eszközök forgalmazása.
A tagállamok értesítik a Bizottságot és a 
többi tagállamot a nemzeti 
rendelkezésekről és bevezetésük okáról. A 
Bizottság ezeket az információkat 
nyilvánossá teszi.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Az egyszer használatos eszközök 

címkézésére és az újrafelhasználható 
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eszközök újrafeldolgozására vonatkozó 
általános elvek

(1) Valamennyi orvostechnikai eszközt –a 
gyártó eltérő címkézése hiányában –
újrafelhasználható eszköznek kell 
tekinteni.
(2) Kizárólag azon újrafelhasználhatóként 
címkézett eszközöket lehet újrafeldolgozni, 
amelyeket az uniós piacon e rendelettel 
összhangban vagy amelyeket [e rendelet 
hatálybalépésének dátuma] előtt a 
90/385/EGK vagy a 93/42/EGK 
irányelvvel összhangban hoztak 
forgalomba. 
Az „egyszer használatos” eszközök nem 
dolgozhatók fel újra.
(3) Amennyiben valamely eszköz „egyszer 
használatosként” címkéztek, a gyártónak 
kell megfelelő tudományos bizonyítékon 
alapuló indokolással szolgálnia a 
tekintetben, hogy az adott eszköz 
újrafeldolgozása miért nem biztonságos. 

Or. en

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
15 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15b. cikk
A III. osztályba sorolt eszközök egyszer 

használatosként való címkézésére 
irányuló eljárás

(1) A 15a. cikk (3) bekezdésétől eltérve, ha 
a gyártó valamely III. osztályba sorolt 
eszközt „egyszer használatos” címkével 
kíván ellátni, ennek megtétele előtt 
vizsgálatokat kell lefolytatnia a megfelelő 
tudományos bizonyíték gyűjtése 
érdekében, vagy a legutóbbi tudományos 
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bizonyítékokra hivatkoznia, bizonyítva, 
hogy az adott eszköz újrafeldolgozása nem 
tekinthető biztonságosnak.  
(2) Az összegyűjtött tudományos 
bizonyítékokat a gyártó a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja, a Bizottság pedig 
ezzel kapcsolatban haladéktalanul 
konzultál az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságával (SCENIHR).
Az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága 90 
napon belül véleményt fogad le, és ennek 
megfelelően tájékoztatja a Bizottságot és a 
gyártót.
Amennyiben az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága arra a következtetésre jut, hogy 
a szolgáltatott tudományos bizonyíték nem 
elegendő annak bizonyítására, hogy az 
adott eszközt nem lehet biztonságosan 
újrafeldolgozni, a gyártót további 
vizsgálatok lefolytatására kéri 
meggyőzőbb bizonyítékok nyújtása 
érdekében. 
Az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága, amint 
megkapja az általa kért további 
bizonyítékokat a gyártótól, 30 napon belül 
elfogadja végső véleményét, és ennek 
megfelelően tájékoztatja a Bizottságot és a 
gyártót.
A gyártó kizárólag akkor láthatja el a III. 
osztályba besorolt eszközt „egyszer 
használatos” címkével, ha az új és 
újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága arra a 
következtetésre jut, hogy megfelelő 
tudományos bizonyíték van arra nézve, 
hogy az adott eszköz újrafeldolgozása nem 
tekinthető biztonságosnak.

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
15 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15c. cikk
Az egyszer használatos eszközök 

újrafelhasználható eszközként való 
átminősítésére irányuló eljárás

(1) Bármely természetes vagy jogi személy, 
aki vagy amely „egyszer használatos” 
címkével ellátott eszközt kíván 
újrafeldolgozni, és bizonyítékkal 
rendelkezik arra nézve, hogy ezen eszköz 
biztonságosan újrafeldolgozható, erről a 
szándékáról tájékoztatja a Bizottságot és 
benyújtja az erre vonatkozó 
bizonyítékokat. 
A Bizottság ezután haladéktalanul 
konzultál ezzel kapcsolatban az új és 
újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottságával.
Az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága 90 
napon belül véleményt fogad el, és ennek 
megfelelően tájékoztatja a Bizottságot, a 
gyártót, valamint a természetes, illetve jogi 
személyt.
(2) Amennyiben az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok 
tudományos bizottsága egyetért a 
természetes vagy jogi személlyel abban, 
hogy az eszköz újrafeldolgozható, a gyártó 
az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága 
véleményének kiadását követően a lehető 
legrövidebb időn belül, de minden esetben 
90 napon belül „újrafelhasználhatóként” 
címkézi át az orvostechnikai eszközt. 
(3) Amennyiben az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok 
tudományos bizottsága kedvezőtlen 
véleményt ad ki és ezzel a természetes vagy 
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jogi személy nem ért egyet, a vélemény 
elfogadását követő 60 napon belül további 
bizonyítékot nyújthat be a Bizottságnak 
arról, hogy az adott eszköz 
újrafeldolgozása nem veszélyezteti a beteg 
biztonságát.
A Bizottság ezt követően haladéktalanul 
kéri az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságát, hogy kellőképpen vegye 
figyelembe az újabb bizonyítékokat és 90 
napon belül fogadjon el végső véleményt.
Amennyiben az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága megerősíti első véleményét –
amely szerint nem hagyja jóvá az adott 
eszköz újrafelhasználhatóként való 
átcímkézését –, az adott egyszer 
használatos eszköz újrafeldolgozását kérő 
természetes vagy jogi személy ezt nem 
teheti meg.

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
15 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15d. cikk
Az újrafelhasználhatóként címkézett 

orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása
(1) Bármely természetes vagy jogi személy, 
amely egyszer használatosként címkézett 
eszközt azzal a céllal dolgoz fel, hogy azt 
az Unión belüli későbbi használatra 
alkalmassá tegye, az újrafeldolgozott 
eszköz gyártójának tekintendő, így az 
ebben a rendeletben a gyártó számára 
előírt kötelezettségek vonatkoznak rá.
(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján – az „újrafelhasználható” címkével 
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ellátott orvostechnikai eszközök 
biztonságos újrafeldolgozásának 
biztosítása céljából – uniós szabványokat 
hoz létre.
Ennek során a Bizottság biztosítja, hogy 
ezek a szabványok összhangban legyenek 
a legutóbbi tudományos bizonyítékokkal, 
a vonatkozó ISO-szabványokkal, illetve az 
elismert nemzetközi szabványügyi 
szervezetek által elfogadott egyéb 
nemzetközi műszaki szabványokkal, 
elismerve, hogy ezek a nemzetközi 
szabványok legalább az ISO-
szabványoknál magasabb szintű 
biztonságosságot és teljesítőképességet 
tudnak garantálni.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztonságosságra és klinikai
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló

A biztonságosságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló jelentés

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

(1) A rendelésre készült vagy vizsgálatra 
szánt eszközökön kívüli, 
forgalombahozatali engedélyre irányuló 
eljárás céljából benyújtott eszközök 
esetében a gyártó – a klinikai vizsgálat 
során gyűjtött valamennyi információ 
alapján – jelentést készít az adott eszköz
biztonságosságáról és a klinikai 
teljesítőképességéről. A gyártó e 
jelentésnek a laikus személyek számára is 
könnyen érthető összefoglalóját is 
elkészíti. E jelentés tervezete a 
forgalombahozatali engedélyezésre 
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szervezetnek hitelesítenie kell. irányuló eljárásban részt vevő nemzeti 
hatósághoz vagy – adott esetben – az 
Ügynökéghez benyújtandó és általuk 
hitelesítendő dokumentáció részét képezi.

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
összefoglalót az Eudameden keresztül 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára, a 27. cikk (2) bekezdésének b) 
pontja, valamint az V. melléklet A. 
részének 18. pontja szerinti 
rendelkezésekkel összhangban. 

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

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján előírhatja a mind a biztonságosságra 
és klinikai teljesítőképességre vonatkozó 
jelentésbe, mind pedig az (1) bekezdésben 
említett összefoglalóba beillesztendő 
adatelemek formáját és megjelenítési 
módját. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A klinikai vizsgálatból származó összes információt tartalmazó megfelelő jelentést be kell 
nyújtani a kijelölt szervezeteknek, e jelentés felhasználóbarát összefoglalóját pedig az 
Eudameden keresztül kell nyilvánossá tenni. 

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a 41b. cikkben említett 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszere.

Or. en
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az Eudamed eltérő elektronikus rendszerei többféle hozzáférési lehetőséget biztosítanak a 
nyilvánosság számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a nyilvánosság számára 
hasznosak, fontos, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető valamennyi adategység 
megjelenítése felhasználóbarát legyen, ezt pedig – az ennek módjaival kapcsolatban a legjobb 
tanácsadásra leginkább alkalmas érintett szervezettel konzultálva – a Bizottságnak kell 
megállapítania.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Az Eudamed eltérő elektronikus rendszerei többféle hozzáférési lehetőséget biztosítanak a 
nyilvánosság számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a nyilvánosság számára 
hasznosak, fontos, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető valamennyi adategység 
megjelenítése felhasználóbarát legyen, ezt pedig – az ennek módjaival kapcsolatban a legjobb 
tanácsadásra leginkább alkalmas érintett szervezettel konzultálva – a Bizottságnak kell 
megállapítania.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy az érintettek a 
45/2001/EK rendeletnek, illetve a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően 
ténylegesen gyakorolhassák a 
tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a 
helyesbítéshez és a kifogás emeléséhez 
való jogukat. Az érintettek számára 
biztosítják, hogy ténylegesen 
gyakorolhassák a rájuk vonatkozó adatok 
kapcsán betekintési jogukat, valamint a 
pontatlan vagy nem teljes adatok 
helyesbíttetésének és töröltetésének jogát. 
A Bizottság és a tagállamok saját, ide 
vonatkozó hatáskörükön belül 
gondoskodnak arról, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban a pontatlan 
vagy jogszerűtlenül feldolgozott adatokat 
töröljék. A helyesbítéseket és törléseket 
minél előbb, de az érintett kérelmét követő 
legfeljebb hatvan napon belül végre kell 
hajtani.

(6) A Bizottság, az Ügynökség és a 
tagállamok biztosítják, hogy az érintettek a 
45/2001/EK rendeletnek, illetve a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően 
ténylegesen gyakorolhassák a 
tájékoztatáshoz, a betekintéshez, a 
helyesbítéshez és a kifogás emeléséhez 
való jogukat. Az érintettek számára 
biztosítják, hogy ténylegesen 
gyakorolhassák a rájuk vonatkozó adatok 
kapcsán betekintési jogukat, valamint a 
pontatlan vagy nem teljes adatok 
helyesbíttetésének és töröltetésének jogát. 
A Bizottság és a tagállamok saját, ide 
vonatkozó hatáskörükön belül 
gondoskodnak arról, hogy az alkalmazandó 
jogszabályokkal összhangban a pontatlan 
vagy jogszerűtlenül feldolgozott adatokat 
töröljék. A helyesbítéseket és törléseket 
minél előbb, de az érintett kérelmét követő 
legfeljebb hatvan napon belül végre kell 
hajtani.

Or. en

Indokolás

Az Eudamed eltérő elektronikus rendszerei többféle hozzáférési lehetőséget biztosítanak a 
nyilvánosság számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a nyilvánosság számára 
hasznosak, fontos, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető valamennyi adategység 
megjelenítése felhasználóbarát legyen, ezt pedig – az ennek módjaival kapcsolatban a legjobb 
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tanácsadásra leginkább alkalmas érintett szervezettel konzultálva – a Bizottságnak kell 
megállapítania.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Eudamed fejlesztése és irányítása 
során a Bizottság – az érintett 
partnerekkel, köztük a betegeket és 
fogyasztókat képviselő szervezetekkel 
konzultálva – biztosítja, hogy az Eudamed 
valamennyi nyilvánosan hozzáférhető 
része felhasználóbarát felülettel 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Az Eudamed eltérő elektronikus rendszerei többféle hozzáférési lehetőséget biztosítanak a 
nyilvánosság számára. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatok a nyilvánosság számára
hasznosak, fontos, hogy a nyilvánosság számára hozzáférhető valamennyi adategység 
megjelenítése felhasználóbarát legyen, ezt pedig – az ennek módjaival kapcsolatban a legjobb 
tanácsadásra leginkább alkalmas érintett szervezettel konzultálva – a Bizottságnak kell 
megállapítania.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság elegendő kompetens 
személyzettel rendelkezik ahhoz, hogy 
feladatait megfelelően elvégezze. 

(6) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság elegendő állandó és 
kompetens belső személyzettel rendelkezik 
ahhoz, hogy feladatait megfelelően 
elvégezze. Az e követelménynek való 
megfelelés értékelésére a (8) bekezdésben 
említett szakértői értékelésben kerül sor.
Különösen a termékekkel kapcsolatos 
felülvizsgálatok elvégzésével megbízott 
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kijelölt szervezetek személyzete által 
végzett munka ellenőrzéséért felelős 
nemzeti hatóságok személyzetének kell 
olyan igazolt képesítésekkel rendelkeznie, 
amelyek – a VI. melléklet 3.2.5. pontjában 
megállapítottaknak megfelelően –
egyenértékűek a kijelölt szervezetek 
személyzetének képesítéseivel.
Ehhez hasonlóan, a gyártók 
minőségirányítási rendszerével 
kapcsolatos felülvizsgálatok elvégzésével 
megbízott kijelölt szervezetek személyzete 
által végzett munka ellenőrzéséért felelős 
nemzeti hatóságok személyzetének kell 
olyan igazolt képesítésekkel rendelkeznie, 
amelyek – a VI. melléklet 3.2.6. pontjában 
megállapítottaknak megfelelően –
egyenértékűek a kijelölt szervezetek 
személyzetének képesítéseivel.

A 33. cikk (3) bekezdésének sérelme 
nélkül, ha egy adott nemzeti hatóság felel 
az orvostechnikai eszközökön kívül más 
termékek terén tevékenykedő kijelölt 
szervezetek kinevezéséért, minden, 
kifejezetten orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos szempont tekintetében 
konzultálnia kell az orvostechnikai 
eszközök illetékes hatóságával.

Ha egy adott nemzeti hatóság felel az 
orvostechnikai eszközökön kívül más 
termékek terén tevékenykedő kijelölt 
szervezetek kinevezéséért, minden, 
kifejezetten orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos szempont tekintetében 
konzultálnia kell az orvostechnikai 
eszközök illetékes hatóságával. 

Or. en

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot azokról 
az eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 

(7) A tagállamok biztosítanak a Bizottság 
és a többi tagállam számára minden 
általuk kért információt azokról az 
eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 



PR\933401HU.doc 37/121 PE507.972v02-00

HU

létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság részt vehet az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

A tagállamok a szakértői értékeléshez éves 
tervet készítenek, amely biztosítja az 
értékelő és értékelt hatóságok megfelelő 
rotálását, és a tervet benyújtja a 
Bizottságnak. A Bizottság részt vesz az 
értékelésben. A szakértői értékelés 
eredményét megküldik valamennyi 
tagállamnak és a Bizottsággal, és az 
eredmények összefoglalását nyilvánossá 
teszik.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A kijelölt szervezetek eleget tesznek 
azoknak a szervezeti és általános 
követelményeknek, valamint a 
minőségirányítással, a forrással és a 
folyamattal szemben támasztott 
követelményeknek, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az e rendelet szerint számukra 
kijelölt feladatokat ellássák. E tekintetben 
elengedhetetlen a farmakológiai, orvosi és 
műszaki ismeretekkel rendelkező 
adminisztratív, műszaki és tudományos 
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állandó belső személyzet. A kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelményeket a VI. melléklet 
tartalmazza. A VI. melléklet 1.2. pontjával 
összhangban, különösen a kijelölt 
szervezetet úgy kell felépíteni és 
működtetni, hogy megőrizhesse 
tevékenységeinek függetlenségét, 
objektivitását és pártatlanságát, valamint 
elkerülje az összeférhetetlenséget.

Or. en

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A kijelölt szervezet a – mind az 
eszközök teljesítményének értékelésével 
kapcsolatos műszaki, mind gyógyászati 
területen – megfelelő hozzáértéssel és 
szakértelemmel rendelkező állandó belső 
személyzettel rendelkezik. E személyzet 
rendelkezik az alvállalkozók minőségének 
belső értékelésére szolgáló képességgel.
Az alvállalkozást közjogi szerveknek ítélik 
oda. Külső szakértők számára is 
odaítélhetnek szerződést az innovatív 
orvostechnikai eszközök vagy azon 
technológiák értékelése céljából, amelyek 
esetében a klinikai tapasztalat korlátozott.

Or. en
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Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kijelölt szervezetek nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik az alvállalkozók 
vagy leányvállalatok listáját, valamint az 
azok felelőssége alá tartozó konkrét 
feladatokat.

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megfelelőségértékelési 
tevékenységeket csak akkor lehet 
alvállalkozásba adni vagy ilyen 
feladatokkal leányvállalatot megbízni, ha 
ebbe a megfelelőségértékelést kérelmező 
jogi vagy természetes személy beleegyezik.

(3) Megfelelőségértékelési 
tevékenységeket csak akkor lehet 
alvállalkozásba adni vagy ilyen 
feladatokkal leányvállalatot megbízni, ha 
ebbe a megfelelőségértékelést kérelmező 
jogi vagy természetes személy kifejezetten
beleegyezik.

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezetek azokat a releváns 
dokumentumokat, amelyek az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat képesítését, valamint 
az e rendelet értelmében az általuk 
elvégzett munkát igazolják, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóságok 

(4) A kijelölt szervezetek azokat a releváns 
dokumentumokat, amelyek az alvállalkozó 
vagy a leányvállalat képesítését, valamint 
az e rendelet értelmében az általuk 
elvégzett munkát igazolják, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 



PE507.972v02-00 40/121 PR\933401HU.doc

HU

rendelkezésére bocsátják. hatóságoknak legalább évente egyszer 
benyújtják.

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az arra vonatkozó megállapításokat, hogy 
egy adott kérelmező megfelelőségértékelő
szervezet nem felel meg a VI. mellékletben 
előírt követelményeknek, az értékelési 
folyamat során meg kell említeni, és a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság és a közös értékelési csoport között 
meg kell vitatni. A nemzeti hatóság az 
értékelő jelentésben meghatározza azokat 
az intézkedéseket, amelyeket annak 
biztosítása érdekében fog tenni, hogy a 
kérelmező megfelelőségértékelő szervezet 
megfelel a VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közös értékelési csoport az értékelési 
jelentésről és a kijelölési tervezetről a 
dokumentumok beérkezésétől számított 21 
napon belül véleményt nyilvánít, majd a 
Bizottság ezt a véleményt haladéktalanul 
továbbítja az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoportnak. A 
közös értékelési csoport véleményének 

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

beérkezésétől számított 21 napon belül az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a kijelölés 
tervezetéről ajánlást bocsát ki. A releváns 
nemzeti hatóság a kijelölt szervezet 
kinevezéséről hozandó döntését az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ezen ajánlására 
alapozza. A nemzeti hatóság –amennyiben 
döntése különbözik ezen ajánlástól –
minden szükséges indokolást biztosít az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport számára.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy adott, kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóság az orvostechnikai 
eszközökön kívül más termékek terén 
tevékenykedő kijelölt szervezetek 
kinevezéséért felelős, az orvostechnikai 
eszközök illetékes hatóságának még a 

törölve
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kijelölés előtt kedvező véleményt kell 
alkotnia a kijelölésről és annak 
hatásköréről.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha egy adott tagállam vagy a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban kifogást 
emel, a kijelölés hatálya felfüggesztésre 
kerül. Ilyen esetben a Bizottság a (7) 
bekezdésben említett időszak lejártától 
számított 15 napon belül az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport elé terjeszti az ügyet. Az érintett 
felekkel folytatott konzultációt követően a
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport az ügy 
előterjesztésétől számított 28 napon belül 
véleményt nyilvánít. Ha a kijelölő tagállam 
nem ért egyet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport véleményével, a Bizottságot 
véleménynyilvánításra kérheti fel. 

(8) Ha egy adott tagállam vagy a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban kifogást 
emel, a kijelölés hatálya haladéktalanul
felfüggesztésre kerül. Ilyen esetben a 
Bizottság a (7) bekezdésben említett 
időszak lejártától számított 15 napon belül 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport elé terjeszti az ügyet. 
Az érintett felekkel folytatott konzultációt 
követően az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az ügy 
előterjesztésétől számított 28 napon belül 
véleményt nyilvánít. Ha a kijelölő tagállam 
nem ért egyet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport véleményével, a Bizottságot 
véleménynyilvánításra kérheti fel. 

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
kijelölt szervezetek listáját, beleértve a 
kiadott azonosító számokat és azokat a 

(2) A Bizottság nyilvánosan és könnyen
hozzáférhetővé teszi az e rendelet szerint 
kijelölt szervezetek listáját, beleértve a 
kiadott azonosító számokat és azokat a 
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tevékenységeket is, amelyekre kijelölték 
őket. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a listát folyamatosan aktualizálják.

tevékenységeket is, amelyekre kijelölték 
őket. A Bizottság gondoskodik arról, hogy 
a listát folyamatosan aktualizálják.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervek haladéktalanul 
tájékoztatják a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságot minden olyan, 
különösen a személyzetüket, 
létesítményeiket, leányvállalataikat vagy 
alvállalkozóikat érintő változásról, 
amelyek befolyásolhatják a VI. 
mellékletben szereplő követelményeknek 
való megfelelést vagy a kinevezésük 
tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos 
megfelelőségértékelési eljárások 
lebonyolítását illető képességüket.

A kijelölt szervek haladéktalanul, de 
legalábbis 15 napon belül tájékoztatják a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot minden olyan, különösen a 
személyzetüket, létesítményeiket, 
leányvállalataikat vagy alvállalkozóikat 
érintő változásról, amelyek 
befolyásolhatják a VI. mellékletben 
szereplő követelményeknek való 
megfelelést vagy a kinevezésük tárgyát 
képező eszközökkel kapcsolatos 
megfelelőségértékelési eljárások 
lebonyolítását illető képességüket.

Or. en

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kijelölt szervezetek haladéktalanul 
válaszolnak a saját hatóságuk, egy másik 
tagállambeli hatóság vagy a Bizottság által 
az általuk végzett 
megfelelőségértékelésekkel kapcsolatban 
benyújtott kérésekre. A szervezet 
székhelye szerinti tagállambeli, a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti hatóság 

(2) A kijelölt szervezetek haladéktalanul, 
de legalábbis 15 napon belül válaszolnak a 
saját hatóságuk, egy másik tagállambeli 
hatóság vagy a Bizottság által az általuk 
végzett megfelelőségértékelésekkel 
kapcsolatban benyújtott kérésekre. A 
szervezet székhelye szerinti tagállambeli, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
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gondoskodik arról, hogy figyelembe 
vegyék a bármely más tagállam hatóságai 
vagy a Bizottság által benyújtott kéréseket, 
kivéve, ha jogszerű oka van ezzel 
ellentétben eljárni; ez utóbbi esetben 
mindkét fél konzultációt folytathat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoporttal. A kijelölt
szervezet vagy a kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságok kérhetik, hogy a 
más tagállam hatóságainak vagy a 
Bizottságnak továbbított információkat 
bizalmasan kezeljék.

hatóság gondoskodik arról, hogy 
figyelembe vegyék a bármely más tagállam 
hatóságai vagy a Bizottság által benyújtott 
kéréseket. Amennyiben jogszerű okuk van 
ezzel ellentétben eljárni, a kijelölt 
szervezetek kifejtik ezen okokat, és 
konzultálnak az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoporttal, amelynek ezt követően ajánlást 
kell kiadnia. A kijelölt szervezetekért 
felelős nemzeti hatóságok betartják az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport ajánlását.

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóság egy adott kijelölés 
felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy 
visszavonásáról haladéktalanul, de 
legalábbis 10 napon belül tájékoztatja a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság értékeli, hogy a kijelölés 
megváltoztatását előidéző okok hatással 
vannak-e a kijelölt hatóság által kiadott 
tanúsítványokra, továbbá megállapításairól 

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

a kijelöléseket érintő változtatások 
bejelentésétől számított három hónapon 
belül jelentést nyújt be a Bizottságnak és a 
többi tagállamnak. Amennyiben a piacon 
forgalmazott eszközök biztonságosságának 
garantálása érdekében szükséges, az 
említett hatóság a kijelölt szervezetet arra 
utasítja, hogy a hatóság által meghatározott 
ésszerű határidőn, de legkésőbb a jelentés 
közzétételétől számított 30 napon belül 
függesszen fel vagy vonjon vissza minden 
olyan tanúsítványt, amelyet jogtalanul 
állítottak ki. Ha a kijelölt szervezet a 
megadott határidőn belül ezt nem teszi 
meg, vagy már beszüntette tevékenységeit, 
akkor maga a kijelölt szervezetekért felelős 
nemzeti hatóság függeszti fel vagy vonja 
vissza a jogtalanul kiadott tanúsítványokat.

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölés változtatásában érintett kijelölt 
szervezet feladatait ellátó hatóság vagy 
kijelölt szervezet erről haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, a többi 
tagállamot és a többi kijelölt szervezetet.

A kijelölés változtatásában érintett kijelölt 
szervezet feladatait ellátó hatóság vagy 
kijelölt szervezet erről haladéktalanul, de 
legkésőbb 10 napon belül tájékoztatja a 
Bizottságot, a többi tagállamot és a többi 
kijelölt szervezetet.

Or. en
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Díjak A nemzeti hatóságok tevékenységeivel 
kapcsolatos díjak

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szervezetek székhelye szerinti 
tagállamok a kérelmező 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek tekintetében díjakat 
szabnak ki. Ezek a díjak teljes mértékben 
vagy részben fedezik a kijelölt 

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

szervezetekért felelős nemzeti hatóságok 
által az e rendelettel összhangban végzett 
tevékenységekkel kapcsolatos költségeket. 
Ezek a díjak valamennyi tagállamban 
összehasonlíthatóak, és azokat 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 89. cikk szerint az (1)
bekezdésben említett díjak felépítéséről és 
mértékéről felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, figyelembe véve az 
emberi egészség és biztonság védelmének, 
valamint az innovációnak és 
költséghatékonyágnak a célkitűzését. 
Különleges figyelmet kell fordítani 
azoknak a kijelölt szervezeteknek az 
érdekeire, amelyek a 31. cikk (2) 
bekezdésében említettek szerint a nemzeti 
akkreditáló testület által kiállított érvényes 
tanúsítványt nyújtottak be, továbbá 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlás 
meghatározása szerint kis- és 
középvállalkozásoknak minősülnek.

(2) A Bizottság a 89. cikk szerint az (1) 
bekezdésben említett díjak felépítéséről és 
összehasonlítható mértékéről 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, figyelembe véve az emberi 
egészség és biztonság védelmének, az 
innovációnak és költséghatékonyágnak a 
célkitűzését, valamint azt, hogy 
valamennyi tagállamban egyenlő 
versenyfeltételeket kell teremteni. 
Különleges figyelmet kell fordítani 
azoknak a kijelölt szervezeteknek az 
érdekeire, amelyek a 31. cikk (2) 
bekezdésében említettek szerint a nemzeti 
akkreditáló testület által kiállított érvényes 
tanúsítványt nyújtottak be, továbbá 
amelyek a 2003/361/EK bizottsági ajánlás 
meghatározása szerint kis- és 
középvállalkozásoknak minősülnek.

Or. en
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40a. cikk
A kijelölt szervezetek által a 

megfelelőségértékelési tevékenységek 
tekintetében felszámított díjak 

átláthatósága
(1) A tagállamok szabályozásokat 
fogadnak el a kijelölt szervezetek számára 
fizetendő standard díjakra vonatkozóan.
(2) A díjak valamennyi tagállamban 
összehasonlíthatóak. A Bizottság e 
rendelet hatálybalépésétől számított 24 
hónapon belül e díjak 
összehasonlíthatóságának elősegítése 
érdekében iránymutatást nyújt.
(3) A tagállamok továbbítják a 
Bizottságnak a standard díjak listáját.
(4) A nemzeti hatóság biztosítja, hogy a 
kijelölt szervezetek a 
megfelelőségértékelési tevékenységekre 
vonatkozó standard díjak listáját 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. 

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet – 1 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. szakasz – Forgalombahozatali 
engedély

Or. en



PR\933401HU.doc 49/121 PE507.972v02-00

HU

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk

A forgalombahozatali engedélyre 
vonatkozó általános elvek

(1) A következő eszközök csak akkor 
hozhatók forgalomba az Unión belül, ha a 
41a. cikkben említett centralizált eljárás 
keretében, valamint e rendelet 
rendelkezéseivel összhangban az uniós 
forgalombahozatali engedélyt megadták:
– innovatív beültethető eszközök,
– az 1. cikk (4) bekezdésében említett 
innovatív eszközök,
– az 1. cikk (5) bekezdésében és a VII. 
melléklet 5.3. pontjában említett (11. 
szabály) innovatív eszközök, illetve
– életképtelen vagy életképtelenné tett 
emberi eredetű szöveteknek, sejteknek 
vagy ezek származékainak 
felhasználásával gyártott innovatív 
eszközök.
(2) A következő eszközök csak akkor 
hozhatók forgalomba valamely tagállam 
piacán, ha az adott tagállam illetékes 
hatósága a 41d. cikkben említett 
centralizált eljárás keretében, valamint e 
rendelet rendelkezéseivel összhangban az 
uniós forgalombahozatali engedélyt 
megadták:
– a III. osztályba sorolt eszközök,
– nem innovatív beültethető eszközök, 
– az 1. cikk (4) bekezdésében említett nem 
innovatív eszközök,
– az 1. cikk (5) bekezdésében és a 
VII. melléklet 5.3. pontjában említett (11. 
szabály) nem innovatív eszközök, vagy
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– életképtelen vagy életképtelenné tett 
emberi eredetű szöveteknek, sejteknek 
vagy ezek származékainak 
felhasználásával gyártott nem innovatív 
eszközök.
(3) A (2) bekezdéstől eltérve a gyártó 
dönthet úgy, hogy a (2) bekezdésben 
meghatározott eszközökre vonatkozó 
centralizált eljárás alapján kér 
forgalombahozatali engedélyt.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a műszaki fejlődés fényében a 89. 
cikk szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott lista módosítása céljából. 
(5) Az (1) és (2) bekezdésben említett és az 
e rendelet hatálybalépésekor már az uniós 
piacon meglévő eszközök esetében meg
kell követelni, hogy tanúsítványuk 
érvényességi idejének lejártától kezdve –
az e szakaszban meghatározott eljárással 
összhangban – forgalombahozatali 
engedéllyel rendelkezzenek.
(6) Az e szakasz szerint kiállított 
forgalombahozatali engedély öt évig 
érvényes.
Az kockázat és a haszon egyensúlyának az 
Ügynökség általi újraértékelése alapján a 
forgalombahozatali engedélyt öt év múlva 
megújíthatják.
(7) A forgalombahozatali engedély iránti 
valamennyi kérelmet és a 41c., 41d., 41e. 
és a 41f. cikkek rendelkezései szerint, 
valamint a 41b. cikkben említett 
információ szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyeket vagy 
Bizottság vagy – adott esetben – a 
tagállamok a 41b. cikk (1) bekezdésében 
említett elektronikus rendszerbe 
haladéktalanul, de az annak legkésőbb 
kézhezvételüktől számított 15 napon belül 
beviszik.
Az orvostechnikai eszközök iránti kérelem 
felülvizsgálatának megkezdése előtt a 41c. 
cikkben említett orvostechnikai eszközök 
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engedélyezésével foglalkozó bizottság, 
vagy a megfelelő tagállam illetékes 
hatósága ellenőrzi, hogy ugyanazon 
orvostechnikai eszköz tekintetében nem 
nyújtottak be kérelmet.

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
41 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41b. cikk

A forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszere

(1) A Bizottság a következő információk 
összegyűjtése és feldolgozása céljából – a 
tagállamokkal együttműködve –
létrehozza és kezeli a forgalombahozatali 
engedélyek iránti kérelmek, és az e 
szakasz szerint megadott 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszerét:
– a gyártó neve,
– az orvostechnikai eszköz neve és 
kockázati osztálya,
– az alkalmazandó eljárás,
– decentralizált eljárás esetén a tagállam, 
amelyben a gyártó kérelmét benyújtotta,
– a forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet kísérő dokumentáció,
– a forgalombahozatali engedélyre 
irányuló eljárás során az orvostechnikai 
eszköz tekintetében kiadott értékelő 
jelentés,
– a forgalombahozatali engedély 
jóváhagyásának napja, valamint –
amennyiben ez eltér – az eszköz 
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forgalomba hozatalának napja,
– a forgalombahozatali engedély 
felfüggesztésére és visszavonására 
vonatkozó bármely információ.
(2) A 41c. cikkben említett centralizált 
eljárással kapcsolatos, az elektronikus 
rendszerben összegyűjtött és feldolgozott 
információkat az Európai 
Gyógyszerügynökség viszi be az 
elektronikus regisztrációs rendszerbe.
A 41d. cikkben említett decentralizált 
eljárással kapcsolatos, az elektronikus 
rendszerben összegyűjtött és feldolgozott 
információkat a tagállamok viszik be az 
elektronikus regisztrációs rendszerbe.
(3) Amennyiben ezen információkat az 
eszköz forgalomba hozatala, 
felfüggesztése vagy piacról való kivonása 
tekintetében naprakésszé kell tenni, a 
gyártó haladéktalanul tájékoztatja az 
Ügynökséget, vagy a megfelelő nemzeti 
hatóságot, amelyek haladéktalanul 
naprakésszé teszik az elektronikus 
rendszerben szereplő információkat.
(4) A forgalombahozatali engedélyek 
iránti kérelmekkel kapcsolatos, az 
elektronikus rendszerben összegyűjtött és 
feldolgozott információk kizárólag a 
tagállamok, az Ügynökség és a Bizottság 
számára hozzáférhetők. 
A megadott forgalombahozatali 
engedélyekkel kapcsolatos, az 
elektronikus rendszerben összegyűjtött és 
feldolgozott információkat a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszik. 

Or. en



PR\933401HU.doc 53/121 PE507.972v02-00

HU

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
41 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41c. cikk

Centralizált eljárás
(1) A 41d. cikk rendelkezéseivel 
összhangban létrejön az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság. A bizottság az Európai 
Gyógyszerügynökség része. 
(2) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
felelős a valamely beültethető eszközök és 
hatóanyagokat tartalmazó és készítő 
eszközök forgalombahozatali 
engedélyezésére irányuló centralizált 
eljárással összhangban benyújtott 
kérelmek megengedhetőségére, 
megadására, módosítására, 
felfüggesztésére vagy visszavonására 
vonatkozó bármely kérdéssel kapcsolatos 
vélemény elkészítéséért.
(3) A 41a. cikk (1) bekezdésében említett 
eszközök iránti valamennyi kérelem 
tartalmazza a VII., IX. és – adott esetben –
X. mellékletben említett adatokat és 
dokumentumokat.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a 
kérelem vizsgálatáért az Ügynökségnek 
fizetendő díjat is.
(5) Az Ügynökség biztosítja, hogy az 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság véleményét az 
érvényes kérelem kézhezvételétől számított 
210 napon belül kiadják.
Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
részére a kérelem kézhezvételétől számítva 
legalább 80 napot biztosítanak a 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet kísérő dokumentációban 
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szereplő tudományos adatok vizsgálatára. 
Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
megfelelő indokolással ellátott kérése 
alapján az Ügynökség ezt az időtartamot 
meghosszabbíthatja.
(6) A bizottság csak egyszer kérheti a 
gyártót további, a forgalombahozatali 
engedély iránti kérelem értékeléséhez –
tudományosan megalapozott okokból –
szükséges információ benyújtására. Ez 
minták bekérését, vagy a gyártó 
telephelyén történő látogatást is magában 
foglalhat. Ilyen irányú kérés esetén az (5) 
bekezdésben említett időtartamot a kért 
további információ benyújtásáig fel kell 
függeszteni.
(7) A Bizottság az Ügynökséggel, a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel 
konzultálva kidolgozza az engedély iránti 
kérelmek benyújtásának formájára 
vonatkozó részletes útmutatót.
(8) Amennyiben az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság a kérelem vizsgálatának 
elvégzéséhez szükségesnek tartja, 
előírhatja a kérelmező számára, hogy az 
adott gyógyszer gyártási helyén 
meghatározott ellenőrzést végezzenek. 
Ilyen ellenőrzések bejelentés nélkül is 
végezhetők.
Az (5) bekezdésben előírt határidőn belül 
elvégzendő ellenőrzést a tagállam 
megfelelő képesítéssel rendelkező 
ellenőrei végzik. Ezen ellenőröket az 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság által kinevezett 
előadó vagy szakértő kísérheti.
(9) Az Ügynökség haladéktalanul 
tájékoztatja a kérelmezőt, ha az 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság véleménye szerint:
a) a kérelem nem felel meg az 
engedélyezés e rendeletben meghatározott 
kritériumainak;
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b) a kérelmet kísérő dokumentáció nem 
felel meg e rendelet rendelkezéseinek, 
illetve azt módosítani kell vagy ki kell 
egészíteni;
c) a forgalombahozatali engedélyt 
bizonyos feltételekre is figyelemmel kell 
kiállítani;
d) az érintett orvostechnikai eszközök 
forgalombahozatali engedélyét meg kell 
tagadni azon az alapon, hogy az eszköz 
nem felel meg e rendeletnek.
(10) A kérelmező a (9) bekezdésben 
említett vélemény kézhezvételét követő 15 
napon belül írásban értesítheti az 
Ügynökséget a vélemény felülvizsgálatára 
irányuló szándékáról. Ebben az esetben a 
vélemény kézhezvételét követő 60 napon 
belül benyújtja a felülvizsgálati kérelem 
részletes indokolását.
A kérelem indokolásának kézhezvételét 
követő 60 napon belül az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság felülvizsgálja véleményét a 
726/2004/EK rendelet 62. cikke (1) 
bekezdésének negyedik albekezdésében 
megállapított feltételekkel összhangban. 
Következtetéseinek indokolását mellékeli 
végső véleményhez.
(11) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
végső véleményét az annak elfogadását 
követő 15 napon belül az Ügynökség 
elküldi a Bizottságnak, a tagállamoknak 
és a kérelmezőnek, és mellékeli hozzá 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottság orvostechnikai 
eszközre vonatkozó értékelését, valamint 
következtetéseinek indoklását tartalmazó 
jelentést.
(12) Ha valamely kérelmező az 
Ügynökségnek benyújtott 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet az előtt vonja vissza, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban véleményt adtak 
volna ki, a kérelmezőnek közölnie kell az 
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Ügynökséggel a visszavonás okait. Az 
Ügynökség ezt az információt a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
teszi, és az értékelő jelentést – amennyiben 
rendelkezésre áll– közzéteszi, miután 
abból az üzleti titoknak minősülő 
információkat törölték.
(13) A (11) bekezdésben említett vélemény 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
Bizottság elkészíti a kérelem tekintetében 
meghozandó határozat tervezetét.
Az Ügynökség véleményétől eltérő 
határozat tervezete esetén a Bizottság 
mellékeli az eltérés részletes 
magyarázatát.
A határozattervezetet megküldik a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek.
A tagállamoknak 22 nap áll 
rendelkezésükre, hogy a 
határozattervezetre vonatkozó írásbeli 
észrevételeiket benyújtsák az 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottságnak. Ha azonban 
sürgős határozatot kell hozni, a sürgősség 
mértékének megfelelően az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság elnöke rövidebb határidőt 
határozhat meg. Ez a határidő a 
rendkívüli körülmények kivételével nem 
lehet 5 napnál rövidebb;
(14) A tagállamok – az okok részletes 
megadása mellett – írásban kérhetik, hogy 
az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
plenáris ülésén tárgyalja az (13) 
bekezdésben említett határozattervezetet.
Amennyiben – a Bizottság véleménye 
szerint – valamely tagállam írásbeli 
észrevételei olyan fontos, új, tudományos 
vagy műszaki természetű kérdéseket 
vetnek fel, amelyekre az Ügynökség 
véleménye nem tért ki, az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság elnöke felfüggeszti az eljárást, és 
további megfontolásra visszautalja a 
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kérelmet az Ügynökségnek.
(15) A Bizottság a 88. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
lezárását követő 15 napon belül meghozza 
a végleges határozatot.
(16) Az uniós forgalombahozatali 
engedély megtagadása a 41a. cikk (1) 
bekezdésében említett eszközök 
forgalomba hozatalának az Unió egész 
területére kiterjedő tilalmát jelenti.
(17) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az engedély 
jogosultja tájékoztatja az Ügynökséget az 
orvostechnikai eszközök tagállamokban 
történő tényleges forgalomba hozatalának 
dátumáról, figyelembe véve az 
engedélyezett különféle kiszereléseket.
(18) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesíti az Ügynökséget, 
ha a termék forgalmazása az adott 
tagállamban akár ideiglenesen, akár 
véglegesen megszűnik, valamint 
indokolással szolgál az erre vonatkozó 
gyógyászati és/vagy gazdasági okokról.

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
41 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41d. cikk

Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság

(1) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
összetétele a következő:
a) egy tag és egy póttag, akiket az egyes 
tagállamok neveznek ki az e cikk (3) 
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bekezdésével összhangban; 
b) hat tag, akiket a Bizottság nevez ki 
szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján 
figyelemmel arra, hogy az orvostechnikai 
eszközök területén a releváns szakértelem 
jelen legyen a bizottságban; 
c) az egészségügyi szakemberek 
képviselete céljából egy tag és egy póttag, 
akiket a Bizottság nevez ki 
szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően;
d) a betegképviseleti szervezetek 
képviselete céljából egy tag és egy póttag, 
akiket a Bizottság nevez ki 
szándéknyilatkozat benyújtására 
vonatkozó nyilvános felhívás alapján és az 
Európai Parlamenttel folytatott 
konzultációt követően.
A tagok távollétében a póttagok képviselik 
a tagokat és szavaznak helyettük. Az a) 
pontban említett póttagokat a 
726/2004/EK rendelet 62. cikkével 
összhangban előadónak lehet kijelölni. 
(2) Egy tagállam az orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság meglévő feladatait másik 
tagállamra ruházhatja. Egy tagállam 
legfeljebb egy tagállamot képviselhet. 
(3) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
tagjait és póttagjait az orvostechnikai 
eszközök terén szerzett szakértelmük 
alapján nevezik ki annak érdekében, hogy 
a szakmai képesítések legmagasabb szintje 
és a releváns szakértelem széles skálája 
biztosított legyen. A tagállamok e célból 
együttműködnek az Ügynökség 
igazgatótanácsával és a Bizottsággal, hogy 
az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
végső összetétele összhangban legyen a 
feladatai szempontjából releváns 
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tudományos területekkel. 
(4) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
tagjai és póttagjait hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra nevezik 
ki, amely kinevezés azt követően az (1) 
bekezdésben említett eljárás alapján 
újítható meg. A bizottság tagjai közül 
választja meg elnökét, hároméves, egyszer 
meghosszabbítható időtartamra.
(5) Az 726/2004/EK rendelet 61. cikke (3), 
(4), (5), (6), (7) és (8) bekezdését az 
orvostechnikai eszközök engedélyezésével 
foglalkozó bizottságra alkalmazni kell. 
(6) Az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság 
megbízatása kiterjed a 41c. és 41f. cikk 
szerinti eljárások hatálya alá tartozó 
orvostechnikai eszközök értékelésének 
valamennyi aspektusára;

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
41 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41e. cikk

Decentralizált eljárás
(1) A tagállamok a 41b. cikkben említett 
forgalombahozatali engedélyek 
elektronikus rendszerén keresztül 
ellenőrzik, hogy jelenleg más kérelmet 
nem vizsgálnak-e felül, valamint hogy 
ugyanazon orvostechnikai eszközre nem 
adtak-e ki másik forgalombahozatali 
engedélyt.
(2) Amennyiben valamely tagállam észleli, 
hogy ugyanazon orvostechnikai eszköz 
forgalombahozatali engedélye iránti 
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kérelem elbírálása valamely másik 
tagállamban folyamatban van, az érintett 
tagállam megtagadja a kérelem 
elbírálását, és haladéktalanul tájékoztatja 
a kérelmezőt.
(3) Amennyiben valamely tagállam által 
engedélyezett orvostechnikai eszköz egy 
másik tagállam forgalombahozatali 
engedély iránti kérelem tárgyát képezi, az 
utóbbi visszautasítja a kérelmet, és 
haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt.
(4) A tagállamok meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
41a. cikk (2) bekezdésében említett 
eszközök forgalombahozatali 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás az 
érvényes kérelem benyújtását követően 
210 napon belül befejeződjön.
(5) Valamely tagállam illetékes hatósága 
csak egyszer kérheti a gyártót további, a 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelem értékeléséhez – tudományosan 
megalapozott okokból – szükséges 
információ benyújtására. Ez minták 
bekérését, vagy a gyártó telephelyén 
történő látogatást is magában foglalhat. A 
kért további információk benyújtásáig, de 
legkésőbb 60 napon belül a (4) 
bekezdésben említett időtartam 
felfüggeszthető.
(6) Ha egy kérelmező valamely tagállam 
illetékes hatóságának benyújtott 
forgalombahozatali engedély iránti 
kérelmet az előtt vonja vissza, hogy a 
kérelemmel kapcsolatban véleményt adtak 
volna ki, a kérelmezőnek közölnie kell az 
adott tagállam illetékes hatóságával a 
visszavonás okait. Az illetékes nemzeti 
hatóság ezt az információt a nyilvánosság 
számára hozzáférhetővé teszi, és az 
értékelő jelentést – amennyiben 
rendelkezésre áll– közzéteszi, miután 
abból az üzleti titoknak minősülő 
információkat törölték.
(7) Amint a forgalombahozatali engedélyt 
kiadták, az érintett tagállam illetékes 
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hatósága értesíti arról a kérelmezőt.
(8) Az illetékes nemzeti hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül a forgalombahozatali engedélyt 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára.
(9) Az illetékes nemzeti hatóság –
különösen a klinikai vizsgálat eredménye 
és a kockázatkezelési rendszer 
tekintetében – értékelő jelentést dolgoz ki, 
valamint megjegyzésekkel látja el a 
dokumentumot.
(10) Az illetékes nemzeti hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé teszi az értékelő jelentést 
az indokolással ellátott véleménnyel 
együtt, miután abból az üzleti titoknak 
minősülő információkat törölték.
(11) A tagállamok tájékoztatják az 
Ügynökséget az általuk kiadott 
valamennyi forgalombahozatali 
engedélyről. 
(12) A forgalombahozatali engedély 
megadását követően az engedély 
jogosultja tájékoztatja az engedélyező 
tagállam illetékes hatóságát az 
orvostechnikai eszközök tagállamokban 
történő tényleges forgalomba hozatalának 
dátumáról.
(13) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja arról is értesíti az illetékes 
hatóságot, ha a termék forgalmazása az 
adott tagállamban akár ideiglenesen, akár 
véglegesen megszűnik, valamint 
indokolással szolgál az erre vonatkozó 
gyógyászati és/vagy gazdasági okokról.

Or. en
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Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
41 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41f. cikk

A decentralizált forgalombahozatali 
engedély kölcsönös elismerése

(1) A 78. cikkel létrehozott, orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport feladata a 41e. cikkben 
meghatározott eljárással összhangban 
engedélyezésre alkalmas orvostechnikai 
eszköz egynél több tagállamban történő 
forgalombahozatali engedélyére 
vonatkozó kérdések vizsgálata.
(2) Az ilyen eszközre vonatkozó 
forgalombahozatali engedély egynél több 
tagállamban történő megadása céljából a 
kérelmező egy azonos dokumentáción 
alapuló kérelmet nyújt be e tagállamok 
illetékes hatóságához. A 
dokumentációnak tartalmazza az e 
rendelet VIII., IX. és X. mellékletében 
említett információkat és 
dokumentumokat. A benyújtott 
dokumentumoknak tartalmazzák a 
kérelem által érintett tagállamok listáját. 
A kérelmező felkér valamely tagállamot, 
hogy „referencia-tagállamként” járjon el 
és készítsen az orvostechnikai eszközre 
vonatkozó értékelő jelentést a (3) vagy (4) 
bekezdéssel összhangban.
(3) Ha az orvostechnikai eszközre 
vonatkozó forgalombahozatali engedélyt 
már megadták a kérelem benyújtásának 
időpontjában, az érintett tagállamok 
elismerik a referencia-tagállam – azaz a 
forgalombahozatali engedélyt elsőként 
megadó tagállam – által megadott 
forgalombahozatali engedélyt. A 
forgalombahozatali engedély jogosultja e 
célból az engedélyezett orvostechnikai 
eszközre vonatkozó meglévő értékelő 
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jelentés naprakésszé tételére irányuló 
kérelmet benyújtani a referencia-
tagállamhoz. A referencia-tagállam az 
érvényes kérelem benyújtását követő 90 
napon belül naprakésszé teszi az értékelő 
jelentést. Az értékelő jelentést, valamint 
más vonatkozó információkat és 
dokumentumokat meg kell küldeni az 
érintett tagállamok és a kérelmező részére.
(4) Ha az orvostechnikai eszközre 
vonatkozó forgalombahozatali engedélyt a 
kérelem benyújtásának időpontjában még 
nem adták meg, a kérelmező az értékelő 
jelentés tervezetének elkészítésére 
irányuló kérelmet benyújtja a referencia-
tagállamhoz. A referencia-tagállam az 
érvényes kérelem benyújtását követő 120 
napon belül elkészíti a jelentést, és 
megküldi azokat az érintett tagállamok és 
a kérelmező részére.
(5) Az érintett tagállamok a (3) és (4) 
bekezdésben említett dokumentumok 
kézhezvételét követő 90 napon belül 
jóváhagyják az értékelő jelentést és 
tájékoztatják erről a referencia-
tagállamot. A referencia-tagállam rögzíti 
a felek megállapodását, lezárja az eljárást 
és tájékoztatja erről a kérelmezőt.
(6) Azok a tagállamok, amelyekben a (2) 
bekezdés szerinti kérelmet nyújtottak be, a 
megállapodás tudomásulvételét követő 30 
napon belül az elfogadott értékelő 
jelentésnek megfelelő határozatot 
fogadnak el.
(7) Ha az (5) bekezdésben meghatározott 
időszakon belül valamely érintett tagállam 
a közegészségre vonatkozó lehetséges 
súlyos kockázat alapján nem hagyhatja 
jóvá az értékelő jelentést, álláspontjának 
indokait részletesen bemutatja a 
referencia-tagállamnak, a többi érintett 
tagállamnak és a kérelmezőnek. A 
nézeteltérésre okot adó kérdéseket 
haladéktalanul az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport elé kell utalni. 
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(8) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport a (7) 
bekezdésben említett tagállamok mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy 
megállapodásra jussanak a végrehajtandó 
cselekmény tekintetében. Lehetőséget 
biztosítanak a kérelmező számára, hogy 
álláspontját szóban vagy írásban előadja. 
Ha a tagállamok a nézeteltérésre okot adó 
kérdések közlésétől számított 60 napon 
belül megállapodásra jutnak, a 
referencia-tagállam rögzíti a 
megállapodást, lezárja az eljárást és 
értesíti erről a kérelmezőt. A (6) bekezdés 
alkalmazandó. 
(9) Ha a tagállamok a (7) bekezdésben 
meghatározott 60 napos határidőn belül 
nem jutnak megállapodásra, a 41g. cikk 
szerinti eljárás alkalmazása céljából 
haladéktalanul tájékoztatják az 
Ügynökséget. Az Ügynökség részére 
részletes nyilatkozatot adnak azokról a 
kérdésekről, amelyekről a tagállamok nem 
tudtak megállapodni, valamint a 
nézeteltérés indokairól. E dokumentumok 
egy példányát megküldik a kérelmezőnek.
(10) A kérelmező az ügy Ügynökség elé 
utalásáról szóló tájékoztatást követően 
haladéktalanul megküldi az Ügynökség 
részére a (2) bekezdésben említett 
információk és dokumentumok egy 
példányát.
(11) A (9) bekezdésben említett esetben a 
referencia-tagállam értékelő jelentését 
jóváhagyó tagállamok – a kérelmező 
kérelmére – engedélyezhetik az 
orvostechnikai eszközt anélkül, hogy 
bevárnák a 41g. cikkben megállapított 
eljárás eredményét. Ilyen esetben a 
kiadott engedély nem sértheti a fenti 
eljárás kimenetelét.

Or. en
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
41 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41g. cikk

Választottbírósági eljárás a decentralizált 
forgalombahozatali engedély kölcsönös 

elismerésével kapcsolatos egyetértés 
hiányában

(1) Amennyiben az e cikkben 
meghatározott eljárásra hivatkoznak, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
bizottság tanácskozik a szóban forgó 
ügyről és 60 napon belül azt követően, 
hogy az ügyet elé utalták, indokolással 
ellátott véleményt ad ki.
Sürgős esetben az elnök javaslatára a 
bizottság rövidebb határidőt is 
megállapíthat.
(2) Az ügy vizsgálatakor az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság az egyik 
tagját előadónak nevezi ki. Különleges 
kérdésekben a bizottság egyéni 
szakértőket is kinevezhet tanácsadónak. 
Szakértők kinevezésekor a bizottság 
meghatározza feladataikat és azt a 
határidőt, ameddig el kell végezniük 
ezeket a feladatokat.
(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó bizottság véleményének 
kinyilvánítása előtt lehetőséget biztosít a 
kérelmezőnek vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultjának, hogy szóban vagy 
írásban ismertesse álláspontját a bizottság 
által meghatározott határidőn belül.
A bizottság felfüggesztheti az (1) 
bekezdésben említett határidőt annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérelmező 
vagy a forgalomba hozatali engedély 
jogosultja elkészíthesse az állásfoglalását.
(4) Az Ügynökség haladéktalanul értesíti 
a kérelmezőt vagy a forgalombahozatali 
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engedély jogosultját a bizottságnak az 
érintett orvostechnikai eszközre vonatkozó 
forgalombahozatali engedéllyel 
kapcsolatos álláspontjáról. 
A kérelmező vagy a forgalomba hozatali 
engedély jogosultja az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság 
véleményének kézhezvételét követő 15 
napon belül írásban értesítheti az 
Ügynökséget a vélemény felülvizsgálatára 
vonatkozó szándékáról. Ebben az esetben 
a vélemény kézhezvételét követő 60 napon 
belül benyújtja a felülvizsgálati kérelem 
részletes indoklását.
A felülvizsgálati kérelem indoklásának 
kézhezvételét követő 60 napon belül a 
bizottság felülvizsgálja véleményét. A 
bizottság másik előadót és – adott esetben 
– társelőadót jelöl ki az első vélemény 
céljából kijelölt előadó és társelőadó 
helyére. A felülvizsgálati eljárás kizárólag 
a véleménynek a kérelmező, vagy a 
forgalombahozatali engedély jogosultja 
által meghatározott részeire terjed ki, és 
kizárólag az első vélemény elfogadásának 
időpontjában a bizottság rendelkezésére 
álló tudományos adatokon alapulhat. A 
kérelmező vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja indítványozhatja, 
hogy a bizottság a felülvizsgálattal 
kapcsolatban egyeztessen a 78a. cikkel 
létrehozott tanácsadó bizottsággal.
A felülvizsgálat során elért 
következtetések indokolását az e cikk (5) 
bekezdésében említett értékelő jelentéshez 
kell mellékelni.
(5) Az Ügynökség az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság végleges 
véleményét – annak elfogadását követő 15 
napon belül – az orvostechnikai eszközre 
vonatkozó értékelő jelentéssel együtt 
megküldi a tagállamok, a Bizottság és a 
kérelmező, vagy a forgalombahozatali 
engedély jogosultja részére, megjelölve az 
annak elfogadására vonatkozó indokokat.
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A 41f. cikkben említett, orvostechnikai 
eszközre vonatkozó decentralizált 
forgalombahozatali engedély kölcsönös 
elismerésének alkalmazására vonatkozó 
kedvező vélemény esetén a következő 
dokumentumokat kell a véleményhez 
mellékelni:
a) a dokumentációhoz tartozó – a 41f. 
cikk (2) bekezdésében említett –
dokumentumokat;
b) az engedélyezést esetlegesen érintő 
feltételeket;
c) az orvostechnikai eszköz biztonságos és 
hatékony használatára vonatkozó javasolt 
feltételek és korlátozások részleteit;
d) az orvostechnikai eszköz címkéjének és 
használati utasításának javasolt szövegét.
(6) A Bizottság az (5) bekezdésben említett 
vélemény kézhezvételétől számított 15 
napon belül – az uniós jog 
figyelembevételével – elkészíti az 
alkalmazás tekintetében meghozandó 
határozat tervezetét. 
A forgalombahozatali engedély kiadását 
előíró határozattervezet esetén mellékelni 
kell az (5) bekezdésben említett 
dokumentumokat. 
Ha a határozattervezet nem áll 
összhangban az Ügynökség véleményével, 
a Bizottság szintén mellékeli a 
különbségek indokainak részletes 
magyarázatát.
A határozattervezetet megküldik a 
tagállamoknak és a kérelmezőnek, vagy a 
forgalombahozatali engedély 
jogosultjának.
A tagállamok 22 napon belül 
benyújthatják a Bizottsághoz a 
határozattervezetre vonatkozó írásbeli 
észrevételeiket. Sürgősen elfogadandó 
határozat esetén az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság elnöke 
rövidebb, a sürgősség mértéknek 
megfelelő határidőt is meghatározhat. A 
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határidő azonban nem lehet rövidebb 5 
napnál, kizárólag rendkívüli körülmények 
esetén.
(7) A tagállamok írásban kérhetik, hogy a 
(6) bekezdésben említett 
határozattervezetet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó bizottság plenáris 
ülésen vitassa meg – a 88. cikk (1) 
bekezdése szerint –, részletesen megjelölve 
indokaikat. 
Ha a Bizottság véleménye szerint valamely 
tagállam írásbeli észrevételei fontos 
tudományos, vagy műszaki jellegű új 
kérdéseket vetnek fel, amelyekkel az 
Ügynökség véleménye nem foglalkozott, 
az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
bizottság elnöke felfüggeszti az eljárást, és 
további megfontolásra visszaküldi a 
kérelmet az Ügynökséghez.
(8) A Bizottság a 88. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban – és annak befejezését 
követő 30 napon belül – végleges 
határozatot hoz. A Bizottság a 41b. 
cikkben említett elektronikus rendszerben 
aktualizálja az érintett eszközre vonatkozó 
információkat.
(9) A forgalombahozatali engedély 
megtagadása az érintett eszköznek az 
Unió egész területén történő forgalomba 
hozatalára vonatkozó tilalomnak minősül.
(10) A (8) bekezdésben említett határozat 
valamennyi tagállamnak szól, és azt meg 
kell küldeni a forgalombahozatali 
engedély jogosultja, vagy a kérelmező 
részére. Az érintett tagállamok és a 
referencia-tagállam a bejelentést követő 
30 napon belül kiadják vagy bevonják a 
forgalombahozatali engedélyt, vagy a 
határozatnak megfelelő módon 
módosítják annak feltételeit. Erről 
értesítik a Bizottságot és az Ügynökséget.

Or. en
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
41 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41h. cikk

A forgalombahozatali engedély 
módosítása

(1) A forgalombahozatali engedély 
jogosultja által benyújtott, a 41c., 41e. és 
41f. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kiállított forgalombahozatali engedély 
módosítása iránti összes kérelmet minden 
olyan tagállamban be kell nyújtani, ahol a 
szóban forgó orvostechnikai eszközt 
korábban engedélyezték. 
A Bizottság jogosult arra, hogy – az 
Ügynökséggel folytatott konzultációt 
követően – felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e rendelet 89. 
cikkével összhangban a 
forgalombahozatali engedély módosított 
feltételeinek vizsgálatához szükséges 
megfelelő rendelkezések elfogadása 
érdekében
(2) A Bizottsághoz benyújtott 
döntőbírósági eljárás esetén a 
forgalombahozatali engedély 
módosítására értelemszerűen a 41g. 
cikkben megállapított eljárást kell 
alkalmazni.
(3) Amennyiben egy tagállam úgy ítéli 
meg, hogy a közegészségügy védelme 
érdekében az e fejezet rendelkezéseinek 
megfelelően kiállított forgalombahozatali 
engedély módosítása, felfüggesztése vagy 
visszavonása szükséges, akkor az érintett 
tagállam a 41g. cikkben megállapított 
eljárás alkalmazása céljából 
haladéktalanul az Ügynökség elé utalja az 
ügyet. 
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Azokban a kivételes esetekben, amikor a 
közegészségügy védelme érdekében 
sürgősen cselekedni kell, a végleges 
határozat elfogadásáig a tagállamok 
felfüggeszthetik az érintett gyógyszer 
forgalmazását és alkalmazását a saját 
területükön. Intézkedésük okairól 
legkésőbb a következő munkanapon 
tájékoztatják a Bizottságot, az 
Ügynökséget és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A III. osztályba sorolt eszközök gyártói 
− a rendelésre készült eszközök és a 
vizsgálatra szánt eszközök gyártóinak 
kivételével − a VIII. mellékletben 
ismertetett, teljes körű minőségbiztosításon 
és tervdokumentáció-vizsgálaton alapuló 
forgalombahozatali engedélyt kérnek. 
Ennek alternatívájaként a gyártó dönthet 
úgy, hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálat alapján forgalombahozatali 
engedély iránti kérelmet nyújt be a X. 
mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
forgalombahozatali engedéllyel 
kombinálva.

Az 1. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdésében említett eszközök esetében 
a kijelölt szervezet a VIII. melléklet II. 
fejezetének 6.1. szakaszában, illetve adott 
esetben a IX. melléklet 6. szakaszában leírt 
konzultációs eljárást követi.

Az 1. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdésében említett eszközök esetében 
a 41c. cikkben említett orvostechnikai 
eszközök engedélyezésével foglalkozó 
bizottság vagy a nemzeti hatóság a VIII. 
melléklet II. fejezetének 6.1. szakaszában, 
illetve adott esetben a IX. melléklet 6. 
szakaszában leírt konzultációs eljárást 
követi.

Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének e) Az e rendelet 1. cikke (2) bekezdésének e) 
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pontja által szabályozott eszközök esetében 
a kijelölt szervezet a VIII. melléklet II. 
fejezetének 6.2. szakaszában, illetve adott 
esetben a IX. melléklet 6. szakaszában leírt 
konzultációs eljárást követi.

pontja által szabályozott eszközök esetében 
a forgalombahozatali engedélyezés a VIII. 
melléklet II. fejezetének 6.2. szakaszában, 
illetve adott esetben a IX. melléklet 6. 
szakaszában leírt konzultációs eljárást 
követi.

Or. en

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 41a. cikktől eltérve, a IIb. osztályba 
sorolt eszközök gyártói − a rendelésre 
készült eszközök és a vizsgálatra szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon és tervdokumentáció-
vizsgálaton alapuló megfelelőségértékelést 
végeznek, kivéve a melléklet II. fejezetét, 
valamint reprezentatív alapon elvégzik a 
műszaki dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a IX. mellékletben ismertetett, 
típusvizsgálaton alapuló 
megfelelőségértékelést alkalmazza a X. 
mellékletben ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

Or. en
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Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A 41a. cikktől eltérve, a IIa. osztályba 
sorolt eszközök gyártói − a rendelésre 
készült eszközök és a vizsgálatra szánt 
eszközök gyártóinak kivételével − a VIII. 
mellékletben ismertetett, teljes körű 
minőségbiztosításon és tervdokumentáció-
vizsgálaton alapuló megfelelőségértékelést 
végeznek, kivéve a melléklet II. fejezetét, 
valamint reprezentatív alapon elvégzik a 
műszaki dokumentáció részét képező 
tervdokumentáció értékelését. Ennek 
alternatívájaként a gyártó dönthet úgy, 
hogy a II. mellékletben ismertetett műszaki 
dokumentációt készíti el a X. melléklet A. 
részének 7. szakaszában vagy B. részsének 
8. szakaszában ismertetett 
termékmegfelelőség-ellenőrzésen alapuló 
megfelelőségértékeléssel kombinálva.

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kijelölt szervezetek bevonása A kijelölt szervezetek 
megfelelőségértékelési eljárásba történő

bevonása

Or. en
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Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Amennyiben a megfelelőségértékelési 
eljárás kijelölt szervezet bevonását kívánja 
meg, a gyártó egy választása szerinti 
kijelölt szervezethez fordulhat kérelmével, 
feltéve, hogy a szervezet ki van jelölve 
megfelelőségértékelési tevékenységek és 
megfelelőségértékelési eljárások végzésére 
az érintett eszközök tekintetében. 
Amennyiben valamely gyártó a 
nyilvántartásba vételi helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban lévő 
kijelölt szervezethez nyújt be kérelmet, 
erről értesíti a kérelmekkel foglalkozó 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságot. Kérelmet nem lehet egyszerre 
több kijelölt szervezethez benyújtani 
ugyanazon megfelelőségértékelési 
tevékenységre.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
Bizonyos megfelelőségértékelési eljárások 

ellenőrző mechanizmusai
(1) A kijelölt szervezetek értesítik a 
Bizottságot a III. osztályba sorolt 
eszközökkel kapcsolatos, 
megfelelőségértékelés iránti kérelmekről, 
kivéve a meglévő tanúsítványok 
kiegészítésére vagy megújítására irányuló 
kérelmeket. Az értesítéshez mellékelni kell 
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az I. melléklet 19.3. szakaszában említett 
használati útmutató tervezetét és a 26. 
cikkben említett, a biztonsági és klinikai 
teljesítőképesség összefoglalójának 
tervezetét. Értesítésében a kijelölt 
szervezet megadja a megfelelőségértékelés 
befejezésének tervezett időpontját. A 
Bizottság haladéktalanul továbbítja az 
értesítést és a kísérő dokumentumokat az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak. 
(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az (1) 
bekezdésben említett információk 
beérkezésétől számított 28 napon belül, a 
tanúsítvány kiállítását megelőzően 
megkérheti a bejelentett szervezettől az 
előzetes megfelelőségértékelés 
összefoglalóját. Az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a csoport bármely tagjának vagy a 
Bizottságnak a javaslatára dönt arról, 
hogy erre irányuló kérelmet nyújt be a 78. 
cikk (4) bekezdésében ismertetett eljárás 
szerint. Kérelmében az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport feltünteti azokat a tudományosan 
megalapozott egészségügyi okokat, 
amelyek alapján az adott dosszié kapcsán 
kérelmet nyújt be az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalója iránt. 
Egy adott dosszié benyújtásra történő 
kiválasztáskor az egyenlő bánásmód elvét 
megfelelő mértékben figyelembe kell 
venni.
A kijelölt szervezet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kérelmének beérkezésétől 
számított 5 napon belül tájékoztatja arról 
a gyártót. 
(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport legkésőbb 
60 nappal az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának 
beérkezését követően észrevételeket tehet 
az összefoglalóval kapcsolatban. Ezen 
időszakon belül, és legkésőbb 30 nappal a 
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benyújtást követően az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport kiegészítő információk 
benyújtását kérheti, amennyiben azokra a 
kijelölt szervezet előzetes 
megfelelőségértékelésének elemzéséhez 
tudományosan megalapozott okokból 
szüksége van. Ez minták bekérését, vagy 
egy, a gyártó telephelyén történő 
látogatást is magában foglalhat. A kért 
kiegészítő információ beérkezéséig az ezen 
albekezdés első mondatában említett, 
észrevételek megtételére szolgáló 
időszakot fel kell függeszteni. Az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport további kiegészítő 
információk bekérésére vonatkozó 
jövőbeli kérelmei nem vonják maguk után 
az észrevételek tételére előírt időszak 
felfüggesztését.
(4) A kijelölt szervezet kellő alapossággal 
megfontol minden, a (3) bekezdés szerint 
hozzá eljuttatott észrevételt. Továbbítja a 
Bizottság részére annak magyarázatát, 
hogy a beérkezett észrevételeket milyen 
módon vette figyelembe, ideértve annak 
megfelelő indoklását is, hogy azokat
milyen okból nem vette figyelembe, 
valamint megküldi a kérdéses 
megfelelőségértékeléssel kapcsolatos 
végső döntését. A Bizottság 
haladéktalanul továbbítja ezen 
információkat az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoportnak. 
(5) Amennyiben a Bizottság a betegek és a 
közegészségügy biztonságának védelme 
érdekében szükségesnek ítéli, végrehajtási 
jogi aktusok útján külön kategóriákat 
vagy eszközcsoportokat határozhat meg a 
III. osztályba sorolt eszközöktől eltérő 
eszközökre, amelyekre az (1)–(4) 
bekezdések előre meghatározott ideig 
vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
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Az e bekezdés alapján hozott 
intézkedéseket kizárólag az alábbiakban 
felsorolt kritériumok legalább egyikének 
fennállása indokolhatja:
a) az eszköz, vagy azon technológia 
újdonsága, amelyen alapul, és annak 
jelentős klinikai vagy népegészségügyi 
hatása;
b) az eszközök egy meghatározott 
kategóriájának vagy csoportjának 
előny/kockázat profilját érintő, 
kedvezőtlen irányú változás 
tudományosan megalapozott egészségügyi 
aggályok következtében, azok összetevője 
vagy kiindulási anyaga, illetve a 
meghibásodásuk esetén fellépő 
egészségügyi következmények 
tekintetében; 
c) a 61. cikknek megfelelően bejelentett 
balesetek megnövekedett aránya az 
eszközök egy meghatározott 
kategóriájával vagy csoportjával 
kapcsolatban;
d) jelentős eltérések a különböző kijelölt 
szervezetek által végzett 
megfelelőségértékelésekben alapvetően 
hasonló eszközök esetében; 
e) népegészségügyi aggályok az eszközök 
egy meghatározott kategóriájával vagy 
csoportjával, vagy azon technológiával 
kapcsolatban, amelyen alapulnak.
(6) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
összefoglalót készít a (3) bekezdésnek 
megfelelően benyújtott észrevételekből és 
a megfelelőségértékelési eljárás 
eredményéről. A Bizottság személyes 
adatokat és üzleti titoknak minősülő 
információkat nem hoz nyilvánosságra.
(7) E cikk alkalmazása céljából a 
Bizottság létrehozza a műszaki
infrastruktúrát a kijelölt szervezetek és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport közötti elektronikus 
adatcseréhez. 
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(8) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján elfogadhatja az előzetes 
megfelelőségértékelés összefoglalójának a 
(2) és (3) bekezdésnek megfelelően történő 
benyújtására és elemzésére vonatkozó 
módozatokat és eljárási szempontokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni. 

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az eszköz klinikai biztonságosságának 
és hatékonyságának – többek között az 
eszköznek a rendeltetési célra a 
célcsoportban és a használati utasítással 
összhangban történő alkalmazása esetén a 
betegre nézve elérni kívánt előnyök –
ellenőrzése;

Or. en

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A klinikai vizsgálatokat úgy kell 
tervezni és végezni, hogy a klinikai 
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme az 
50a. cikk (3) bekezdésével összhangban 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
vizsgálatból nyert klinikai adatok 



PE507.972v02-00 78/121 PR\933401HU.doc

HU

megbízhatóak és megalapozottak legyenek.

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50a. cikk
Etikai bizottság részvétele

(1) Klinikai vizsgálat lefolytatása csak 
akkor engedélyezhető, ha független etikai 
bizottság kedvező értékelést adott a 
vizsgálatról.
(2) Az etikai bizottság nyilatkozata kiterjed 
többek között az orvosi indokokra, a 
klinikai vizsgálatban részt vevő vizsgálati 
alanyok által a klinikai vizsgálatra 
vonatkozó teljes körű információ 
nyújtását követő beleegyezésére, valamint 
a vizsgálók és a vizsgálati létesítmények 
alkalmasságára.
(3) Az etikai bizottság biztosítja a 
vizsgálati alanyok jogainak, 
biztonságának és jóllétének védelmét.
(4) Független a kutató szervezettől, 
független a megbízótól, és mentes 
bármilyen egyéb indokolatlan befolyástól. 
A kutatás tervezett elvégzésének helye 
szerinti ország vagy országok törvényeivel 
és szabályozásaival összhangban jár el, és 
követnie kell valamennyi mérvadó 
nemzetközi normát és előírást. 
(5) Az etikai bizottság világosan 
meghatározott számú tagból és póttagból 
áll, akik között egészségügyi szakemberek, 
laikusok és legalább egy nagy 
tapasztalattal rendelkező, tájékozott beteg 
vagy betegképviselő szerepel, akik 
együttesen megfelelő képesítéssel és 
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tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 
áttekintsék és értékeljék a javasolt 
vizsgálat tudományos, orvosi és etikai 
vonatkozásait.
(6) A tagállamok megteszik az etikai 
bizottság létrehozásához szükséges 
intézkedéseket, amennyiben ilyen 
bizottságok még nem léteznek, és 
elősegítik azok munkáját. 
A tagállamok közzéteszik az etikai 
bizottság tagjainak és póttagjainak 
számát, nevét és szakmáját, és 
tájékoztatják a Bizottságot az etikai 
bizottság összetételéről és munkájának 
megkezdéséről.

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a tagállam úgy találja, 
hogy a kérelem tárgyát képező klinikai 
vizsgálat nem tartozik e rendelet hatálya 
alá, vagy a kérelem nem teljes, tájékoztatja 
erről a megbízót, és legfeljebb hat napos 
határidőt szab a megbízó számára arra, 
hogy a kérelemhez észrevételt tegyen, vagy 
azt kiegészítse. 

(3) Amennyiben a tagállam úgy találja, 
hogy a kérelem tárgyát képező klinikai 
vizsgálat nem tartozik e rendelet hatálya 
alá, vagy a kérelem nem teljes, tájékoztatja 
erről a megbízót, és legfeljebb tíz napos 
határidőt szab a megbízó számára arra, 
hogy a kérelemhez észrevételt tegyen, vagy 
azt kiegészítse.

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (4) bekezdésben szereplő validálás 
időpontját követő 35 nap lejártával, kivéve, 
ha az érintett tagállam ezen időszakon 

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

belül értesítette a megbízót arról, hogy a 
közegészséggel, a betegek biztonságával 
vagy a közrenddel kapcsolatos 
megfontolások alapján elutasította a 
kérelmet. 

Or. en

Módosítás 89

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az alkalmazandó módszer, az érintett 
vizsgálati alanyok száma, és a vizsgálat 
elérni kívánt eredménye.

Or. en

Módosítás 90

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A klinikai vizsgálat befejezését 
követően a megbízó beviszi az 53. cikkben 
említett elektronikus rendszerbe 
eredményeinek a laikusok számára is 
könnyen érthetően elkészített 
összefoglalását.

Or. en
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 92

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Indokolt kérelemre a valamely 
meghatározott orvostechnikai eszközre 
vonatkozóan az elektronikus rendszerben 
rendelkezésre álló valamennyi 
információt hozzáférhetővé teszik az azt 
kérő fél számára, kivéve ha valamennyi 
információnak vagy az információk egyes 
részeinek titkossága a következők 
bármelyike alapján igazolt:
a) a személyes adatoknak a 45/2001/EK 
rendeletnek megfelelő védelme;
b) a kereskedelmi szempontból érzékeny 
információk védelme;
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c) a klinikai vizsgálat lefolytatásának az 
érintett tagállam(ok) általi hatékony 
felügyelete.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az egészségügyi szakemberek is megfelelő módon hozzáférjenek a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos elektronikus rendszerhez, mivel az a súlyos nemkívánatos 
eseményekre és eszközhibákra vonatkozó jelentéseket tartalmaz. Azt is fontos biztosítani, 
hogy – amennyiben ehhez közérdek fűződik – olyan már meglévő információt lehessen kérni, 
amelyhez különös kérelem hiányában másként nem lehetne hozzáférni.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
vizsgálatot, vagy egy klinikai vizsgálat 
jelentős módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai vizsgálat biztonsági okokból 
történő idő előtti leállításáról értesült, az 
53. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül valamennyi 
tagállamot értesíti döntéséről és annak
okairól.

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
vizsgálatot, vagy egy klinikai vizsgálat 
jelentős módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai vizsgálat biztonsági vagy 
hatékonysági okokból történő idő előtti 
leállításáról értesült, az 53. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
valamennyi tagállamot értesíti döntéséről 
és e döntés okairól.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
vizsgálatot biztonsági okokból átmenetileg 
leállít, az átmeneti leállítást követő 15 

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
vizsgálatot biztonsági vagy hatékonysági
okokból átmenetileg leállít, az átmeneti 



PE507.972v02-00 84/121 PR\933401HU.doc

HU

napon belül értesíti erről az összes érintett 
tagállamot.

leállítást követő 15 napon belül értesíti 
erről az összes érintett tagállamot.

Or. en

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megbízó minden egyes érintett 
tagállamot értesít a klinikai vizsgálatnak az 
adott tagállam vonatkozásában történő 
lezárásáról, idő előtti leállítás esetén 
megfelelő indoklással együtt. Az értesítést 
a klinikai vizsgálatnak az érintett tagállam 
vonatkozásában történő lezárását követő 15 
napon belül kell elküldeni.

(2) A megbízó minden egyes érintett 
tagállamot értesít a klinikai vizsgálatnak az 
adott tagállam vonatkozásában történő 
lezárásáról, idő előtti leállítás esetén 
megfelelő indoklással együtt, hogy 
valamennyi tagállam tájékoztathassa az 
ezzel párhuzamosan az Európai Unión 
belül hasonló klinikai vizsgálatokat végző 
megbízókat a klinikai vizsgálat 
eredményeiről. Az értesítést a klinikai 
vizsgálatnak az érintett tagállam 
vonatkozásában történő lezárását követő 15 
napon belül kell elküldeni.

Az egynél több tagállamban végzett 
klinikai vizsgálatok esetén a megbízó az 
összes érintett tagállamot értesíti a klinikai 
vizsgálat általános lezárásáról. Az értesítést 
a klinikai vizsgálat általános lezárását 
követő 15 napon belül kell elküldeni.

Az egynél több tagállamban végzett 
klinikai vizsgálatok esetén a megbízó az 
összes érintett tagállamot értesíti a klinikai 
vizsgálat általános lezárásáról. A klinikai 
vizsgálat idő előtti leállításának okaira 
vonatkozó információkat minden tagállam 
számára biztosítják, hogy valamennyi 
tagállam tájékoztathassa az ezzel 
párhuzamosan az Unión belül hasonló 
klinikai vizsgálatokat végző megbízókat a 
klinikai vizsgálat eredményeiről. Az 
értesítést a klinikai vizsgálat általános 
lezárását követő 15 napon belül kell 
elküldeni.

Or. en
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Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az közös kérelemben a megbízó az 
egyik érintett tagállamot koordináló 
tagállamnak javasolja. Ha az adott tagállam 
nem kívánja a koordináló tagállam szerepét 
betölteni, az egyetlenkérelem benyújtásától 
számított hat napon belül megállapodik egy 
másik, érintett tagállammal arról, hogy ez 
utóbbi tagállam lássa el a koordináló 
tagállam feladatát. Ha egyik tagállam sem 
vállalja el a koordináló tagállam szerepét, a 
megbízó által elsőként javasolt 
tagállamnak kell azt betöltenie. Ha 
megbízó által javasolt tagállamtól eltérő 
tagállam lesz a koordináló tagállam, az 51. 
cikk (2) bekezdésében említett határidő 
azon a napon kezdődik, miután a tagállam 
elfogadta a koordináló tagállam szerepét.

(2) Az közös kérelemben a megbízó az 
egyik érintett tagállamot koordináló 
tagállamnak javasolja. A jelentést tevő 
tagállamot azon érintett tagállamok közül 
választják ki, ahol a szóban forgó klinikai 
vizsgálatban részt vevő legtöbb alany él.
Ha az adott tagállam nem kívánja a 
koordináló tagállam szerepét betölteni, az 
egyetlenkérelem benyújtásától számított 
hat napon belül megállapodik egy másik, 
érintett tagállammal arról, hogy ez utóbbi 
tagállam lássa el a koordináló tagállam 
feladatát. Ha egyik tagállam sem vállalja el 
a koordináló tagállam szerepét, a megbízó 
által elsőként javasolt tagállamnak kell azt 
betöltenie. Ha megbízó által javasolt 
tagállamtól eltérő tagállam lesz a 
koordináló tagállam, az 51. cikk (2) 
bekezdésében említett határidő azon a 
napon kezdődik, miután a tagállam 
elfogadta a koordináló tagállam szerepét.

Or. en

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden baleset; 

a) az uniós piacon forgalmazott 
eszközökkel kapcsolatos minden baleset, 
beleértve a baleset időpontját és helyét; a 
gyártó a balesetben érintett betegre vagy 
felhasználóra, és egészségügyi 
szakemberre vonatkozó információkat is 
biztosít, amennyiben ilyen információk 
rendelkezésre állnak;
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Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek az 
irányú ösztönzésére, hogy az (1) bekezdés 
a) pontjában említett, feltételezett 
baleseteket jelentsék be illetékes 
hatóságaiknak.

(3) A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak – többek között 
célzott tájékoztató kampányokat 
folytatnak – az egészségügyi szakemberek, 
felhasználók és betegek az irányú 
ösztönzésére és számukra annak lehetővé 
tételére, hogy az (1) bekezdés a) pontjában 
említett, feltételezett baleseteket jelentsék 
be illetékes hatóságaiknak. Ezen 
intézkedésekről tájékoztatják a 
Bizottságot.

Az ilyen bejelentéseket tagállami szinten 
központilag kell rögzíteni. Amennyiben 
egy tagállam illetékes hatósága ilyen 
bejelentéseket kap, megteszi a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy az 
érintett eszköz gyártója értesüljön a 
váratlan eseményről. A gyártónak kell 
biztosítania a megfelelő nyomon követő 
intézkedések meghozatalát.

A tagállamok illetékes hatóságai az ilyen 
bejelentéseket tagállami szinten 
központilag rögzítik. Amennyiben egy 
tagállam illetékes hatósága ilyen 
bejelentéseket kap, erről haladéktalanul 
tájékoztatja az érintett eszköz gyártóját. A 
gyártónak kell biztosítania a megfelelő 
nyomon követő intézkedések 
meghozatalát.

Amennyiben valamely tagállam illetékes 
hatósága meggyőződik arról, hogy az első 
albekezdés alapján kapott jelentések 
súlyos balesetre vonatkoznak, e 
jelentésekről haladéktalanul értesíti a 62. 
cikkben említett elektronikus rendszert, 
kivéve ha ugyanezt a balesetet a gyártó 
már jelentette.

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

A Bizottság – a tagállamokkal 
együttműködve és a megfelelő 
partnerekkel, köztük a betegeket és 
fogyasztókat képviselő szervezetekkel 
folytatott konzultációt követően –
kidolgozza a balesetek egészségügyi 
szakemberek, felhasználók és betegek által 
történő elektronikus és nem elektronikus 
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bejelentésére használandó egységes 
formanyomtatványokat.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi szakemberek, felhasználók és betegek általi bejelentéssel kapcsolatos 
kérdéseket meg kell erősíteni. A formanyomtatványokat a Bizottságnak a betegeket és 
fogyasztókat képviselő szervezetek véleményére alapozva kell mind elektronikus, mind pedig –
az internet-hozzáféréssel vagy számítástechnikai ismeretekkel nem rendelkező betegek 
esetében – nem elektronikus formátumban kidolgoznia.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Arra az esetre, ha jogos érdek fűződik ahhoz, hogy a bizonyos orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos súlyos balesetekről korai szakaszban tudomást szerezzenek, létre kell hozni a 
tájékoztatáshoz való átfogó jogot.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
nyilvánosság az elektronikus rendszerhez 
megfelelő szintű hozzáféréssel 
rendelkezzen. A Bizottság különösen azt 
biztosítja, hogy amennyiben valamely 



PE507.972v02-00 88/121 PR\933401HU.doc

HU

rendelkezzen. meghatározott orvostechnikai eszközre 
vonatkozóan kérnek információt, azt 
haladéktalanul és 15 napon belül 
hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Arra az esetre, ha jogos érdek fűződik ahhoz, hogy a bizonyos orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatos súlyos balesetekről korai szakaszban tudomást szerezzenek, létre kell hozni a 
tájékoztatáshoz való átfogó jogot.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendelkezésnek a 61. cikk (3) bekezdésébe való felvételéhez kapcsolódik.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PR\933401HU.doc 89/121 PE507.972v02-00

HU

Bizottság számára. Bizottság, az Ügynökség és az 
egészségügyi szakemberek számára. A 
Bizottság azt is biztosítja, hogy a 
nyilvánosság megfelelő szintű 
hozzáféréssel rendelkezik az elektronikus 
rendszerhez. Különösen azt biztosítja, 
hogy amennyiben valamely meghatározott 
orvostechnikai eszközre vonatkozóan 
kérnek információt, azt haladéktalanul és 
15 napon belül hozzáférhetővé teszi.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az Ügynökség és az egészségügyi szakemberek szintén teljes körű hozzáféréssel 
rendelkezzenek a piaci felügyeletre szolgáló elektronikus rendszerhez, mivel az lényeges 
információkat tartalmaz az egészségre nézve kockázatos eszközökre vonatkozóan. Noha a 
nyilvánosság differenciált hozzáféréssel rendelkezhet, ha jogos érdek fűződik ahhoz, hogy a 
bizonyos orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos súlyos balesetekről korai szakaszban 
tudomást szerezzenek, létre kell hozni a tájékoztatáshoz való átfogó jogot.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport és a tagállamok 
munkájának elősegítésére az eseti alapon való tanácsadás helyett egy szaktanácsot nyújtó és 
szakértelmet közvetlenül biztosító tanácsadó bizottságot kell létrehozni.
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a 41e. cikk szerinti rendelkezésekkel 
összhangban a kölcsönös elismerési 
eljárással kapcsolatos kérdések vizsgálata.

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
78 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

78a. cikk

Tanácsadó bizottság
(1) Létrejön egy – szakértőkből, valamint 
az érdekeltek és civil társadalmi 
szervezetek képviselőiből álló –
multidiszciplináris tanácsadó bizottság 
azzal a céllal, hogy az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport, a Bizottság és a tagállamok 
számára támogatást, tudományos tanácsot 
és szakértelmet biztosítson az 
orvostechnikai eszközökkel és az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel, 
a gyógyszerekhez, emberi szövetekhez és 
sejtekhez, kozmetikai termékekhez, biocid 
anyagokhoz, élelmiszerekhez, továbbá –
szükség esetén – egyéb termékekhez 
kapcsolódó határesetekkel, valamint e 
rendelet végrehajtásának további 
vonatkozásaival kapcsolatban az orvosi 
technológia különféle aspektusait illetően. 
(2) A tanácsadó bizottság az orvosi 
termékekkel és élelmiszerekkel 
kapcsolatos határesetekhez kapcsolódó 
döntéshozatal során konzultál az Európai 
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Gyógyszerügynökséggel és az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Ügynökséggel.
(3) A Bizottság biztosítja a tanácsadó 
bizottság munkájához a logisztikai 
támogatást.

Or. en

Indokolás

Az eseti alapon való tanácsadás helyett egy szaktanácsot nyújtó és szakértelmet közvetlenül 
biztosító tanácsadó bizottságot kell létrehozni a Bizottság, az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport és a tagállamok munkájának elősegítésére. 

Módosítás 106

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) megvizsgálja a 41e. cikk szerinti 
rendelkezésekkel összhangban a 
kölcsönös elismerési eljárással 
kapcsolatos kérdéseket.

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot kérésre hozzáférhetővé kell 
tenni a nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 78a. cikkben említett tanácsadó 
bizottságban részt vevő szakértőknek az 
adott témával kapcsolatban kell 
érdekeltségi nyilatkozatot tenniük.

Or. en

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság és a tagállamok megtesznek 
minden szükséges intézkedést, hogy 
biztosítsák az orvostechnikai eszközök 
nyilvántartásainak létrehozását az ilyen 
eszközök forgalomba hozatal utáni 
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok 
összegyűjtésére. A IIb. és III. osztályba 
tartozó orvostechnikai eszközökkel 
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biztonságának és teljesítőképességének 
független értékeléséhez.

kapcsolatos nyilvántartásokat 
rendszerszinten hozzák létre. E 
nyilvántartások hozzájárulnak az eszközök 
hosszú távú biztonságának és 
teljesítőképességének független 
értékeléséhez.

Or. en

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
II fejezet - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. fejezet VI. fejezet

Az eszközök forgalmazása, a gazdasági 
szereplők kötelezettségei, újrafeldolgozás, 

CE-jelölés, szabad mozgás

Az eszközök forgalmazása, a gazdasági 
szereplők kötelezettségei, újrafeldolgozás, 

CE-jelölés, szabad mozgás
Az e fejezetbe tartozó cikkek: 4., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 
19., 20., 21., 22.

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
VI b fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. fejezet
Orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása
Az e fejezetbe tartozó cikkek: 15a., 15b., 
15c., 15d.

Or. en
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
III fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. fejezet VIII. fejezet

Az eszközök azonosítása és 
nyomonkövethetősége, az eszközök és 
gazdasági szereplők regisztrációja, a

biztonságosságra és klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó 

összefoglaló, az orvostechnikai eszközök 
európai adatbankja

Az eszközök azonosítása és 
nyomonkövethetősége, az eszközök és 
gazdasági szereplők regisztrációja, az 

orvostechnikai eszközök európai 
adatbankja

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 23., 24., 25., 
27.

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. fejezet IV. fejezet
Kijelölt szervezetek Kijelölt szervezetek

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 28., 29., 30., 
31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 
40a., 43.

Or. en
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
V fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

V. fejezet II. fejezet

Osztályozás és megfelelőségértékelés Az orvostechnikai eszközök osztályozása
Az e fejezetbe tartozó cikk: 41.

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
II a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. fejezet
Forgalombahozatali engedély és 

megfelelőségértékelés
Az e fejezetbe tartozó cikkek: 26., 41a., 
41b., 41c., 41d., 41e., 41f., 41g., 41h., 42., 
44., 45., 46., 47., 48. 

Or. en

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
VI fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VI. fejezet V. fejezet
Klinikai értékelés és klinikai vizsgálatok Klinikai értékelés és klinikai vizsgálatok

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 49., 50., 50a., 
51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60.

Or. en
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Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
VII fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VII. fejezet IX. fejezet
Vigilancia és piacfelügyelet Vigilancia és piacfelügyelet

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 61., 62., 63., 
64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 
74., 75.

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
VIII fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIII. fejezet X. fejezet
Együttműködés a tagállamok között, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 

koordinációs csoport, az uniós 
referencialaboratóriumok és az 

eszköznyilvántartások

Együttműködés a tagállamok között, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 

koordinációs csoport, az uniós 
referencialaboratóriumok és az 

eszköznyilvántartások

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 76., 77., 78., 
78a., 79., 80., 81., 82., 83.

Or. en
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Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
IX fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. fejezet XI. fejezet

Titoktartás, adatvédelem, finanszírozás, 
szankciók

Titoktartás, adatvédelem, finanszírozás, 
szankciók

Az e fejezetbe tartozó cikkek: 84., 85., 86., 
87.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 19.2 pont – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) Amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell. A 
gyártó egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie.

n) Amennyiben az eszközt egyszeri 
használatra szánták, ezt jelezni kell. A 
gyártó megfelelő bizonyítékkal szolgál a 
tekintetben, hogy az eszközt nem lehet 
biztonságosan újrafeldolgozni. A gyártó 
egyszeri felhasználásra vonatkozó 
jelzésének az egész Unióban egységesnek 
kell lennie.

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 19.2 pont – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) Ha az egyszer használatos eszközt újra 
feldolgozták, ennek jelzése, a már 
elvégzett újrafeldolgozási ciklusok száma, 
és az újrafeldolgozási ciklusok számát 

törölve
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illető bármely korlátozás. 

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 19.3 pont – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) Ha az eszköz újrafelhasználható, 
tájékoztató az ismételt felhasználáshoz 
szükséges eljárásról, beleértve a tisztítást, 
fertőtlenítést, a szennyeződésmentesítést, 
csomagolást, és adott esetben az 
újrasterilizálás validált módszerét. 
Tájékoztatást kell nyújtani az azt mutató 
jellemzők felismerésére, hogy az eszközt 
már nem lehet újra felhasználni, például az 
anyag károsodásának jelei vagy a 
megengedhető újrafelhasználások 
maximális száma.

k) Ha az eszköz újrafelhasználható, 
tájékoztató az ismételt felhasználáshoz 
szükséges eljárásról, beleértve a tisztítást, 
fertőtlenítést, a szennyeződésmentesítést, 
csomagolást, a megengedhető 
újrafelhasználások maximális számát, és 
adott esetben az újrasterilizálás validált 
módszerét. Tájékoztatást kell nyújtani az 
azt mutató jellemzők felismerésére, hogy 
az eszközt már nem lehet újra felhasználni, 
például az anyag károsodásának jelei.

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III rész – 19.3 pont – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

l) A 15b. cikkben említett eszközök 
kivételével, ha az eszközön olyan jelölés 
található, amely szerint azt egyszeri 
használatra szánták, valamennyi 
információ azokról a gyártó számára 
ismert jellemzőkről és műszaki 
tényezőkről, amelyek kockázatot 
jelenthetnek az eszköz ismételt 
felhasználása esetén. Amennyiben a 
19.1. szakasz c. pontja értelmében nincs 
szükség használati útmutatóra, a 
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tájékoztatást kérésre kell a felhasználó 
rendelkezésére bocsátani.

Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6.1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a XIII. melléklet B. részében szereplő 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetési terv és forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetési értékelési 
jelentés vagy annak indoklása, ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés nem ítélik szükségesnek 
vagy megfelelőnek.

d) a XIII. melléklet B. részében szereplő 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetési terv és forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetési értékelési 
jelentés – köztük a III. osztályba tartozó 
orvostechnikai eszközök esetében a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetési értékelő jelentés független 
tudományos testület általi felülvizsgálata 
– vagy annak indoklása, ha a forgalomba 
hozatal utáni klinikai termékkövetést nem 
ítélik szükségesnek vagy megfelelőnek.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság előmozdítása érdekében a magasabb kockázattal járó eszközök esetében 
szükség van a gyártó forgalomba hozatal utáni klinikai termékkövetési értékelési jelentésének 
egy független tudományos testület általi felülvizsgálatára.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – A rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. újrafeldolgozott egyszer használatos 
eszköz (igen/nem),

10. egyszer használatos eszköz esetében, a 
15a. cikk (3) bekezdésében említett 
indokolás.

Or. en
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Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – 1.1 pont – 1.1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. A kijelölt szervezet szervezeti 
felépítésének, felelősségi körei 
megoszlásának, valamint működésének 
biztosítania kell a megfelelőségértékelési 
tevékenységek teljesítőképességébe és 
eredményeibe vetett bizalmat.

1.1.4. A kijelölt szervezet szervezeti 
felépítésének, felelősségi körei 
megoszlásának, valamint működésének 
biztosítania kell a megfelelőségértékelési 
tevékenységek teljesítőképességébe és 
eredményeibe vetett bizalmat.

A kijelölt szervezet szervezeti felépítését, 
feladatait, felelősségi köreit, valamint a 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
teljesítőképességét és eredményeit 
befolyásoló felső szintű vezetésének és 
egyéb személyzetének hatáskörét világosan 
dokumentálni kell.

A kijelölt szervezet szervezeti felépítését, 
feladatait, felelősségi köreit, valamint a 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
teljesítőképességét és eredményeit 
befolyásoló felső szintű vezetésének és 
egyéb személyzetének hatáskörét világosan 
dokumentálni kell. Ezt az információt 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – 1.2 pont – 1.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A kijelölt szervezet, annak felső 
szintű vezetése és a megfelelőség-értékelés 
elvégzéséért felelős személyzete nem:

1.2.3. A kijelölt szervezet, annak felső 
szintű vezetése és a megfelelőség-értékelés 
elvégzéséért felelős személyzete nem:

– lehet a termékek tervezője, gyártója, 
beszállítója, üzembe helyezője, vásárlója, 
tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, valamint bármely említett 
érintett fél meghatalmazott képviselője 
sem. Ez nem zárja ki olyan értékelt 
termékek vásárlását és használatát, 
amelyek a kijelölt szervezet működéséhez 
(például mérőeszközök), a megfelelőség-
értékelés elvégzéséhez szükségesek, sem 

– lehet a termékek tervezője, gyártója, 
beszállítója, üzembe helyezője, vásárlója, 
tulajdonosa, felhasználója vagy 
karbantartója, valamint bármely említett 
érintett fél meghatalmazott képviselője 
sem. Ez nem zárja ki olyan értékelt 
termékek vásárlását és használatát, 
amelyek a kijelölt szervezet működéséhez 
(például mérőeszközök), a megfelelőség-
értékelés elvégzéséhez szükségesek, sem 
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az ilyen termékek személyes célokra 
történő használatát;

az ilyen termékek személyes célokra 
történő használatát;

– vehet részt közvetlenül az általa 
értékelendő termékek tervezésében, 
gyártásában vagy kivitelezésében, 
forgalomba hozatalában, üzembe 
helyezésében, használatában vagy 
karbantartásában, és nem képviselheti az 
említett tevékenységekben részt vevő 
feleket. Nem vehet részt olyan 
tevékenységben, amely veszélyeztetné 
döntéshozói függetlenségét vagy 
feddhetetlenségét azon 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel 
kapcsolatban, amelyekre kijelölték; 

– vehet részt közvetlenül az általa 
értékelendő termékek tervezésében, 
gyártásában vagy kivitelezésében, 
forgalomba hozatalában, üzembe 
helyezésében, használatában vagy 
karbantartásában, és nem képviselheti az 
említett tevékenységekben részt vevő 
feleket. Nem vehet részt olyan 
tevékenységben, amely veszélyeztetné 
döntéshozói függetlenségét vagy 
feddhetetlenségét azon 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel 
kapcsolatban, amelyekre kijelölték; 

– ajánlhat vagy nyújthat olyan 
szolgáltatást, amely megingathatja a 
függetlenségébe, pártatlanságába vagy 
tárgyilagosságába vetett bizalmat. 
Legfőképp nem ajánlhat fel vagy nyújthat 
szaktanácsadási szolgáltatást a gyártónak, 
annak meghatalmazott képviselőjének, 
beszállítónak vagy kereskedelmi 
versenytársnak az érékelés tárgyát képező 
termékek vagy eljárások tervezésére, 
kivitelezésére, forgalomba hozatalára, 
illetve karbantartására vonatkozóan. Ez 
nem zárja ki az orvostechnikai eszközök 
szabályozásával vagy a kapcsolódó 
szabványokkal kapcsolatos olyan általános 
képzési tevékenységeket, amelyek nem 
ügyfélspecifikusak.

– ajánlhat vagy nyújthat olyan 
szolgáltatást, amely megingathatja a 
függetlenségébe, pártatlanságába vagy 
tárgyilagosságába vetett bizalmat. 
Legfőképp nem ajánlhat fel vagy nyújthat 
szaktanácsadási szolgáltatást a gyártónak, 
annak meghatalmazott képviselőjének, 
beszállítónak vagy kereskedelmi 
versenytársnak az érékelés tárgyát képező 
termékek vagy eljárások tervezésére, 
kivitelezésére, forgalomba hozatalára, 
illetve karbantartására vonatkozóan. Ez 
nem zárja ki az orvostechnikai eszközök 
szabályozásával vagy a kapcsolódó 
szabványokkal kapcsolatos olyan általános 
képzési tevékenységeket, amelyek nem 
ügyfélspecifikusak.

A kijelölt szervezet bizonyítékkal szolgál a 
nemzeti hatóságnak arra nézve, hogy 
ennek a pontnak megfelelően nem áll 
fenn összeférhetetlenség. A nemzeti 
hatóság – a teljes körű átláthatóság 
biztosítása érdekében – évente kétszer tesz 
jelentést a Bizottságnak.

Or. en
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Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – 1.2 pont – 1.2.6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
és dokumentálnia kell, hogy 
leányvállalatainak vagy alvállalkozóinak, 
illetve bármely, vele szerződésben álló 
szervezetnek a tevékenységei nem 
veszélyeztetik megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek függetlenségét, 
pártatlanságát vagy objektivitását.

1.2.6. A kijelölt szervezetnek biztosítania 
és dokumentálnia kell, hogy 
leányvállalatainak vagy alvállalkozóinak, 
illetve bármely, vele szerződésben álló 
szervezetnek a tevékenységei nem 
veszélyeztetik megfelelőségértékelési 
tevékenységeinek függetlenségét, 
pártatlanságát vagy objektivitását. A 
kijelölt szervezet bizonyítékkal szolgál a 
nemzeti hatóságnak az e pontnak való 
megfelelésről.

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. Bizalmas ügykezelés 1.3. Bizalmas ügykezelés

A kijelölt szervezet személyzetének az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
elvégzése során szerzett minden 
információ tekintetében kötnie kell magát a 
szakmai titoktartáshoz, kivéve a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságokkal, az illetékes hatóságokkal 
vagy a Bizottsággal szemben. A 
tulajdonjogokat védelmezni kell. E célból a 
kijelölt szervezetnek dokumentált 
eljárásokkal kell rendelkeznie.

A kijelölt szervezet személyzetének az e 
rendeletben meghatározott feladatai 
elvégzése során szerzett minden 
információ tekintetében kizárólag indokolt 
esetben kell kötnie magát a szakmai 
titoktartáshoz, kivéve a kijelölt 
szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságokkal, az illetékes hatóságokkal 
vagy a Bizottsággal szemben. A 
tulajdonjogokat védelmezni kell. E célból a 
kijelölt szervezetnek dokumentált 
eljárásokkal kell rendelkeznie.

Amennyiben a nyilvánosság vagy az 
egészségügyi szakemberek információkat 
és adatokat kérnek, a kijelölt szervezet 
hozzáférhetővé teszi azokat az okokat, 
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amelyek miatt az ilyen információkra 
titoktartás vonatkozik.

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 bekezdés – 1.6 pont – 1.6.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1.6.1. A kijelölt szervezetnek segítenie kell 
vagy biztosítania kell azt, hogy értékelést 
végző személyzetét tájékoztassák a 
releváns szabványosítási tevékenységekről 
és a kijelölt szervezet koordinációs 
csoportjának tevékenységéről, valamint 
azt, hogy értékelő és döntéshozó 
személyzetét tájékoztassák az e rendelet 
keretében elfogadott összes vonatkozó 
jogszabályról, iránymutatásról és a legjobb 
gyakorlatokra vonatkozó 
dokumentumokról. A kijelölt szervezet 
nyilvántartást vezet személyzetének 
tájékoztatása céljából megtett 
intézkedésekről. 

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. Általános megjegyzések 3.1. Általános megjegyzések

3.1.1. A kijelölt szervezetnek képesnek kell 
lennie az e rendelet által kijelölt összes 
feladat az adott területtel kapcsolatos 
legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki 
szaktudással történő ellátására, függetlenül 

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

attól, hogy ezeket a feladatokat maga a 
kijelölt szervezet végzi, vagy valaki más az 
ő megbízásában és felelősségi körében. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3a. A kijelölt szervezet a Bizottság és –
kérésre – más felek rendelkezésére 
bocsátja személyzete és szakértelme 
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jegyzékét. Ezt a jegyzéket rendszeresen 
frissítik.

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3.2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.3. Más személyzet által végzett egyedi 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
engedélyezéséért felelős személyzet és a 
tanúsításra vonatkozó végső 
felülvizsgálatért és döntéshozatalért teljes 
felelősséggel tartozó személyzetet 
magának a kijelölt szervezetnek kell 
foglalkoztatnia, és az a személyzet nem 
lehet a kijelölt szervezet alvállalkozója. A 
személyzetnek a következő területeken kell 
bizonyított szaktudással és tapasztalattal 
rendelkeznie:

3.2.3. Más személyzet által végzett egyedi 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
engedélyezéséért felelős személyzet és a 
tanúsításra vonatkozó végső 
felülvizsgálatért és döntéshozatalért teljes 
felelősséggel tartozó személyzetet 
magának a kijelölt szervezetnek kell 
foglalkoztatnia, és az a személyzet nem 
lehet a kijelölt szervezet alvállalkozója. A 
személyzetnek a következő területeken kell 
bizonyított szaktudással és tapasztalattal 
rendelkeznie:

– az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
uniós jogszabályok és releváns 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumok;

– az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
uniós jogszabályok és releváns 
iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumok;

– az e rendeletnek megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárások;

– az e rendeletnek megfelelő 
megfelelőségértékelési eljárások;

– az orvostechnikai eszköztechnológia, az 
orvostechnikai iparág, valamint az 
orvostechnikai eszközök tervezésének és 
gyártásának széles bázisa;

– az orvostechnikai eszköztechnológia, az 
orvostechnikai iparág, valamint az 
orvostechnikai eszközök tervezésének és 
gyártásának széles bázisa;

– a kijelölt szervezet minőségirányítási 
rendszere és az azzal kapcsolatos eljárások;

– a kijelölt szervezet minőségirányítási 
rendszere és az azzal kapcsolatos eljárások;

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

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

– az orvostechnikai eszközökkel – az orvostechnikai eszközökkel 
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kapcsolatos megfelelőségértékelési 
tevékenységekbe bevont személyzetnek 
megfelelő képzés;

kapcsolatos megfelelőségértékelési 
tevékenységekbe bevont személyzetnek 
megfelelő képzés;

– a megfelelően elvégzett 
megfelőségértékelések bizonyítására 
szolgáló tanúsítványok, nyilvántartások és 
jelentések elkészítésének képessége.

– a megfelelően elvégzett 
megfelőségértékelések bizonyítására 
szolgáló tanúsítványok, nyilvántartások és 
jelentések elkészítésének képessége.

– a kijelölt szervezeten belül a 
megfelelőségértékelések terén szerzett 
legalább három éves megfelelő 
tapasztalat,

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3.2.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3.2.4. Klinikai szakértők: a kijelölt 
szervezetnek a klinikai vizsgálatok és a 
farmakológia terén a klinikai vizsgálatok 
megtervezésével, az orvosi statisztikákkal, 
a betegmenedzsmenttel és a helyes 
klinikai gyakorlattal kapcsolatban 
tapasztalattal rendelkező állandó 
személyzettel kell rendelkeznie. A 
személyzetet szisztematikusan be kell 
vonni a kijelölt szervezet döntéshozatali 
eljárásába annak érdekében, hogy:

– meg lehessen határozni, mikor szükséges 
szakértői hozzájárulás a gyártó által 
lefolytatott klinikai értékelés 
kiértékeléséhez, és megfelelően 
azonosítani lehessen a képzett 
szakembereket;

– meg lehessen határozni, mikor szükséges 
szakértői hozzájárulás a gyártó által 
lefolytatott klinikai vizsgálati tervek és 
klinikai értékelés kiértékeléséhez, és 
megfelelően azonosítani lehessen a képzett 
szakembereket;

– e rendelet vonatkozó követelményeinek 
megfelelően ki lehessen képezni külső 
klinikai szakértőket, létrehozni 
felhatalmazáson alapuló és/vagy 
végrehajtási jogi aktusokat; harmonizált 
szabványokat, az egységes műszaki előírást 

– e rendelet vonatkozó követelményeinek 
megfelelően ki lehessen képezni külső 
klinikai szakértőket, létrehozni 
felhatalmazáson alapuló és/vagy 
végrehajtási jogi aktusokat; harmonizált 
szabványokat, az egységes műszaki előírást 
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és az iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumokat, valamint biztosítani, 
hogy a külső klinikai szakértők teljes 
mértékben tisztában legyenek az általuk 
adott értékelés és szaktanács hátterével és 
összefüggéseivel;

és az iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentumokat, valamint biztosítani, 
hogy a külső klinikai szakértők teljes 
mértékben tisztában legyenek az általuk 
adott értékelés és szaktanács hátterével és 
összefüggéseivel;

– meg lehessen vitatni a gyártó klinikai
értékelésében szereplő klinikai adatokat a 
gyártóval és a külső klinikai szakértőkkel 
és megfelelően lehessen irányítani a külső 
klinikai szakembereket a klinikai értékelés 
kiértékelésében;

– meg lehessen vitatni a tervezett vizsgálat 
elrendezésének, a klinikai vizsgálati 
terveknek, valamint az ellenőrző 
beavatkozás kiválasztásának logikai 
alapját a gyártóval és a külső klinikai 
szakértőkkel és megfelelően lehessen 
irányítani a külső klinikai szakembereket a 
klinikai értékelés kiértékelésében;

– tudományos alapokon 
megkérdőjelezhesse a benyújtott klinikai 
adatok hitelességét, valamint a gyártó 
klinikai értékelésének a külső klinikai 
szakértők által kiértékelt eredményeit;

– tudományos alapokon 
megkérdőjelezhesse a benyújtott klinikai 
vizsgálati tervek és klinikai adatok 
hitelességét, valamint a gyártó klinikai 
értékelésének a külső klinikai szakértők 
által kiértékelt eredményeit;

– megbizonyosodhasson a klinikai 
szakértők által lefolytatott klinikai 
értékelések összehasonlíthatóságáról és 
következetességéről;

– megbizonyosodhasson a klinikai 
szakértők által lefolytatott klinikai 
értékelések összehasonlíthatóságáról és 
következetességéről;

– képes legyen tárgyilagos klinikai ítéletet 
alkotni a gyártó klinikai értékelésének 
kiértékeléséről és ajánlást tenni a kijelölt 
szervezet döntéshozójának.

– képes legyen tárgyilagos klinikai ítéletet 
alkotni a gyártó klinikai értékelésének 
kiértékeléséről és ajánlást tenni a kijelölt 
szervezet döntéshozójának.

– ismerje a hatóanyagokat.

Or. en

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3.2.5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.5. A termék felülvizsgálatáért felelős 
személyzetnek (mint például a 
tervdokumentáció felülvizsgálata, a 
műszaki dokumentáció felülvizsgálata 
vagy az olyan szempontokat is magába 

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

is magába foglaló típusvizsgálat, mint a 
klinikai értékelés, a biológiai biztonság, a 
sterilizáció, a szoftvervalidálás) 
bizonyítottan a következő képesítéssel kell 
rendelkeznie:

Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.2 pont – 3.2.6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.3 pont – 3.3.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3.1. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell a 3.2. szakaszban említett 
minőségértékelési tevékenységekbe bevont 
valamennyi személy képesítésének és a 
képesítési követelmények teljesítésének 
teljes dokumentálására szolgáló eljárással. 
Ha kivételes esetekben a 3.2. szakaszban 
meghatározott képesítési követelmények 
teljesülése nem bizonyítható teljes körűen, 
a kijelölt szervezetnek megfelelően 
indokolnia kell a személyzet egyedi 
megfelelőségértékelési tevékenységek 
lefolytatására történő megbízását. 

3.3.1. A kijelölt szervezetnek rendelkeznie 
kell a 3.2. szakaszban említett 
minőségértékelési tevékenységekbe bevont 
valamennyi személy képesítésének és a 
képesítési követelmények teljesítésének 
teljes dokumentálására szolgáló eljárással. 
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Or. en

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.4. Alvállalkozók és külső szakértők 3.4. Alvállalkozók és külső szakértők 

3.4.-1 A kijelölt szervezet nemcsak az 
eszközök teljesítményének értékelésével, 
hanem egyúttal az orvosi ágazattal 
kapcsolatos műszaki területeken 
megfelelő hozzáértéssel és szakértelemmel 
rendelkező állandó belső személyzettel 
rendelkezik. E személyzet rendelkezik az 
alvállalkozók minőségének belső 
értékelésére szolgáló képességgel. Ettől 
eltérve a következő bekezdéseket kell 
alkalmazni.

3.4.1. A 3.2. szakaszból származó 
korlátozások sérelme nélkül a kijelölt 
szervezetek a megfelelőségértékelési 
tevékenységek egyértelműen 
meghatározott részeit alvállalkozásba 
adhatják. A minőségirányítási rendszerek 
vagy a termék ellenőrzéséhez kapcsolódó 
felügyeleti tevékenységek egésze nem 
adható ki alvállalkozásba.

3.4.1. A 3.2. szakaszból származó 
korlátozások sérelme nélkül a kijelölt 
szervezetek a megfelelőségértékelési 
tevékenységek egyértelműen 
meghatározott részeit közjogi szerveknek 
alvállalkozásba adhatják. Külső szakértők 
számára is odaítélhetnek szerződést az 
innovatív orvostechnikai eszközök vagy 
azon technológiák értékelése céljából, 
amelyek esetében a klinikai tapasztalat 
korlátozott. A minőségirányítási 
rendszerek vagy a termék ellenőrzéséhez 
kapcsolódó felügyeleti tevékenységek 
egésze nem adható ki alvállalkozásba.

3.4.2. Amennyiben egy kijelölt szervezet 
alvállalkozás formájában egy adott 
szervezetet vagy személyt bíz meg 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel, a 
kijelölt szervezetnek ki kell dolgoznia az 
alvállalkozás feltételeit meghatározó 
politikát. Mindennemű alvállalkozást vagy 
a külső szakértőkkel történő bármiféle 
konzultációt megfelelően dokumentálni, 
valamint egy – a többek között titoktartást 

3.4.2. Amennyiben egy kijelölt szervezet 
alvállalkozás formájában egy adott 
szervezetet vagy személyt bíz meg 
megfelelőségértékelési tevékenységekkel, a 
kijelölt szervezetnek ki kell dolgoznia az 
alvállalkozás feltételeit meghatározó 
politikát. Mindennemű alvállalkozást vagy 
a külső szakértőkkel történő bármiféle 
konzultációt megfelelően dokumentálni
kell, nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
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és összeférhetetlenséget tartalmazó – írásos 
megállapodásban rögzíteni kell.

tenni, valamint egy – a többek között 
titoktartást és összeférhetetlenséget 
tartalmazó – írásos megállapodásban 
rögzíteni kell.

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

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

3.4.4. A kijelölt szervezetnek valamennyi 
alvállalkozó és külső szakértő 
kompetenciájának értékelésére és 
figyelemmel kísérésére szolgáló eljárásokat 
kell megállapítania.

3.4.4. A kijelölt szervezetnek valamennyi 
alvállalkozó és külső szakértő 
kompetenciájának értékelésére és 
figyelemmel kísérésére szolgáló eljárásokat 
kell megállapítania. 

3.4.4a. A 3.4.2. és a 3.4.4. pontok szerinti 
politikát és eljárásokat az előtt közlik a 
nemzeti hatósággal, hogy alvállalkozói 
szerződés megkötésére kerülne sor.

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 bekezdés – 3.5 pont – 3.5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.5.2. Felül kell vizsgálnia személyzetének 
alkalmasságát, és meg kell határoznia az 
elvárt képesítési szint és tudásszint
fenntartásához szükséges képzést.

3.5.2. Felül kell vizsgálnia személyzetének 
alkalmasságát, és – az elvárt képesítési 
szint és tudásszint fenntartása érdekében –
meg kell határoznia a szükséges képzést,
továbbá biztosítania kell, hogy megteszik 
az ennek megfelelő lépéseket.

Or. en
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Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 4 bekezdés – 4.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– a gyártó vagy egy meghatalmazott 
képviselő megfelelőségértékelés iránti 
kérelme,

– a gyártó vagy egy meghatalmazott 
képviselő megfelelőségértékelés iránti 
kérelme,

– a kérelem feldolgozása, beleértve a 
dokumentáció teljességének igazolását, a 
termék eszközként történő minősítését, 
valamint osztályba sorolását,

– a kérelem feldolgozása, beleértve a 
dokumentáció teljességének igazolását, a 
termék eszközként történő minősítését, 
valamint osztályba sorolását, valamint az 
ellenőrzési értékelésekhez szükséges 
minimális időt,

– a benyújtandó kérelem, a hivatalos 
levelezés és dokumentáció nyelve,

– a benyújtandó kérelem, a hivatalos 
levelezés és dokumentáció nyelve,

– a gyártóval vagy a meghatalmazott 
képviselővel kötött megállapodás feltételei,

– a gyártóval vagy a meghatalmazott 
képviselővel kötött megállapodás feltételei,

– a megfelelőségértékelési 
tevékenységekért felszámítandó díj, 

– a megfelelőségértékelési 
tevékenységekért felszámítandó díj, 

– az előzetes jóváhagyásra benyújtandó 
releváns változtatások értékelése,

– az előzetes jóváhagyásra benyújtandó 
releváns változtatások értékelése,

– a felügyeleti terv, – a felügyeleti terv, 

– a tanúsítványok megújítása. – a tanúsítványok megújítása.

Or. en

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 6.9 pont – 21 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – B rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyártó elemzi a forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés
megállapításait, és dokumentálja a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésében 
szereplő eredményeket, melyek a műszaki 
dokumentáció részét képezik.

3. A gyártó elemzi a forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés 
megállapításait, és dokumentálja a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésében 
szereplő eredményeket, melyek a műszaki 
dokumentáció részét képezik. 

A III. osztályba tartozó orvostechnikai 
eszközök esetében a gyártó forgalomba 
hozatal utáni klinikai termékkövetési 
értékelő jelentését független tudományos 
testület – például egyetemi intézet vagy 
orvosi társaság – vizsgálja felül. A 
felülvizsgálat lefolytatása érdekében a 
gyártó biztosítja a releváns adatokat a 
független tudományos testület számára. 
Mind a gyártó forgalomba hozatal utáni 
klinikai termékkövetési értékelő jelentése, 
mind pedig annak független tudományos 
testület általi felülvizsgálata a III. 
osztályba sorolt orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó műszaki dokumentáció részét 
képezi.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság előmozdítása érdekében a magasabb kockázattal járó eszközök esetében 
szükség van a gyártó forgalomba hozatal utáni klinikai termékkövetési értékelési jelentésének 
egy független tudományos testület általi felülvizsgálatára.
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
XIII melléklet – B rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés következtetéseit tekintetbe 
kell venni az e melléklet 49. cikkében és 
A. részében említett klinikai értékelésnél és 
az I. melléklet 2. szakaszában említett 
kockázatértékelésben. Ha a forgalomba 
hozatal utáni klinikai termékkövetés során 
megállapítható a korrekciós intézkedések 
szükségessége, a gyártónak végre kell 
hajtania azokat.

4. A forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés – és adott esetben a 3. 
bekezdésben említett független 
tudományos testület általi felülvizsgálat –
következtetéseit tekintetbe kell venni az e 
melléklet 49. cikkében és A. részében 
említett klinikai értékelésnél és az 
I. melléklet 2. szakaszában említett 
kockázatértékelésben. Ha a forgalomba 
hozatal utáni klinikai termékkövetés során 
megállapítható a korrekciós intézkedések 
szükségessége, a gyártónak végre kell 
hajtania azokat.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság előmozdítása érdekében a magasabb kockázattal járó eszközök esetében 
szükség van a gyártó forgalomba hozatal utáni klinikai termékkövetési értékelési jelentésének 
egy független tudományos testület általi felülvizsgálatára.

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
XIV melléklet – I rész – 2 bekezdés – 2.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1. A klinikai vizsgálatokat a legfrissebb 
tudományos és műszaki ismereteket 
tükröző, megfelelő vizsgálati terv alapján 
kell végezni, és olyan módon kell 
meghatározni, hogy azok megerősítsék 
vagy megcáfolják a gyártó állításait az 
eszközzel, valamint a biztonsággal, a 
teljesítménnyel és az 50. cikk (1) 
bekezdésében említett előny/kockázattal 
kapcsolatban; a vizsgálatoknak megfelelő 

2.1. A klinikai vizsgálatokat a legfrissebb 
tudományos és műszaki ismereteket 
tükröző, megfelelő vizsgálati terv alapján 
kell végezni, és olyan módon kell 
meghatározni, hogy azok megerősítsék 
vagy megcáfolják az eszköz műszaki 
teljesítményét, az eszköz klinikai 
biztonságosságát és hatásosságát –
amennyiben azt célcsoportban, a 
rendeltetési célra és a használati 
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számú megfigyelést kell magukban 
foglalniuk ahhoz, hogy biztosítsák a 
következtetések tudományos 
érvényességét.

utasítással összhangban használják –, 
valamint a gyártó állításait az eszközzel, 
valamint a biztonsággal, a teljesítménnyel 
és az 50. cikk (1) bekezdésében említett 
előny/kockázattal kapcsolatban; a 
vizsgálatoknak megfelelő számú 
megfigyelést kell magukban foglalniuk 
ahhoz, hogy biztosítsák a következtetések 
tudományos érvényességét.

Or. en

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
XIV melléklet – I rész – 2 bekezdés – 2.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3. A klinikai vizsgálatokat az eszköz 
rendeltetésszerű használati körülményeihez 
hasonló körülmények között kell végezni.

2.3. A klinikai vizsgálatokat az eszköz 
célcsoporton belüli, rendeltetési cél 
szerinti, rendeltetésszerű használati 
körülményeihez hasonló körülmények 
között kell végezni.

Or. en

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – II rész – 1 bekezdés – 1.11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.11. A klinikai vizsgálati terv 
összefoglalása (a klinikai vizsgálat 
célkitűzése(i), az alanyok száma és neme, 
az alanyok kiválasztásának kritériumai, 18 
évesnél fiatalabb alanyok, az olyan 
vizsgálatok, mint pl. ellenőrzött és/vagy 
véletlenszerű tanulmányok tervezése, a 
klinikai vizsgálat kezdetének és végének 
tervezett napja). 

1.11. A klinikai vizsgálati terv 
összefoglalása (a klinikai vizsgálat 
célkitűzése(i), az alanyok száma és neme, 
az alanyok kiválasztásának kritériumai, 18 
évesnél fiatalabb alanyok, az olyan 
vizsgálatok, mint pl. ellenőrzött és/vagy 
véletlenszerű tanulmányok tervezése, a 
klinikai vizsgálat kezdetének és végének 
tervezett napja). Mivel a véletlenszerű 
ellenőrzött vizsgálatok általában 
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magasabb szintű bizonyítékokkal 
szolgálnak a klinikai hatásosság és 
biztonságosság szempontjából, az ettől 
eltérő tervek vagy vizsgálatok 
alkalmazását indokolni kell. A kontroll-
beavatkozások kiválasztását is indokolni 
kell. Mindkét esetben az indokolást a 
szükséges képesítésekkel és 
szakértelemmel rendelkező független 
szakértők nyújtják.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli az orvostechnikai eszközök jelenlegi szabályozási keretének 
felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslatot. Az immár húszéves keret felülvizsgálata 
különösen időszerű volt, és a jelenleg hatályos jogi keret számos ponton javult. Az előadó 
azonban továbbra is úgy véli, hogy a szövegbe további jó néhány – az alábbiakban ismertetett 
– módosítás bevezetése szükséges.

A szöveg szerkezete

A szövegnek a Bizottság által javasolt szerkezete nem teljes mértékben kielégítő, mivel nem 
tükrözi azoknak a tevékenységeknek a sorrendjét, amelyeket az orvostechnikai eszközök 
biztonságos alkalmazása előtt el kell végezni. A második fejezet az eszközök elérhetőségére, 
szabad mozgásra, mi több, az újrafeldolgozásra vonatkozóan tartalmaz utalásokat, még az 
előtt, hogy egyetlen szó is esne az eszközök osztályozásáról vagy a jóváhagyási eljárás 
kiválasztásáról. A szövegnek a javaslatban alkalmazott felépítése ezenkívül az eszközök 
forgalomba hozatalára és az EU-n belüli szabad mozgására fekteti a hangsúlyt, miközben a 
betegek biztonságával vagy a közegészségüggyel kapcsolatos megfontolásokat (az 
osztályozással, jóváhagyási eljárásokkal és klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos kérdéseket) 
másodlagosként kezeli.

Az előadó úgy véli, hogy a szöveg szerkezetének jobban kellene tükröznie az eszközök 
életciklusának logikai felépítését, és ennek megfelelően a javaslat fejezeteinek sorrendjében a 
következő módosításokat javasolja: az eszközök osztályozásáról szóló V. fejezet 1. szakaszát 
ki kell venni és egy új II. fejezet részeként tárgyalni; a III. fejezetben fel kell vázolni az 
eszközök jóváhagyására irányuló különböző eljárásokat; a kijelölt szervezetekről szóló IV. 
fejezet maradna a helyén, mivel kapcsolódik az előző fejezetben tárgyalt 
megfelelőségértékelési eljárás témájához; az V. fejezet a klinikai értékelésekre és klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyekre a biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó általános követelményeknek való megfelelés klinikai adatokon 
alapuló bizonyításához, következésképpen pedig az eszközök jóváhagyásához van szükség; az 
eszközök jóváhagyásával kapcsolatos döntés után az eszközök forgalomba hozatalával és 
szabad mozgásával a javasolt VI. fejezet foglalkozik; külön VII. fejezet szól az eszközök 
egyszer használatosként vagy újrafelhasználhatóként történő címkézéséről, valamint – ez 
utóbbival kapcsolatban – az újrafeldolgozásról; az eszközök azonosíthatóságáról és nyomon 
követhetőségéről, az eszközök és a gazdasági szereplők nyilvántartásáról, valamint az 
orvostechnikai eszközök európai adatbankjáról szóló rendelkezéseket a VIII. fejezet 
tartalmazza. A bizottsági javaslat utolsó négy fejezete a szöveg végén marad.

Az eszközök osztályozása

Az előadó általánosságban véve egyetért a bizottsági javaslatnak azon módosításaival, 
amelyek szerint az orvostechnikai eszközöket – attól függően, hogy milyen szintű kockázatot 
jelentenek a betegek számára – négy osztályba lehet sorolni. Aránytalan azonban az 
osztályozásról szóló VII. mellékletben szereplő 21. szabály, amely szerint az emésztésre, 
belélegzésre, illetve rektális vagy vaginális bevezetésre szánt, valamint az emberi testben 
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felszívódó vagy eloszló anyagokból álló eszközöket a III. osztályba sorolják. Ez ugyanis a 
forgalomban lévő orvostechnikai eszközök közül rendkívül sok olyan eszközt érintene, 
amelyekre már az 5. szabály vonatkozik. Az előadó ezen új szabály törlését javasolja.

Az orvostechnikai eszközök jóváhagyási rendszere

A megfelelőségértékelési eljárásnak számos gyenge pontja mutatkozott meg az elmúlt évek 
során, így többek között az átláthatóság hiánya, az orvostechnikai eszközök gyors 
jóváhagyása és forgalomba hozatala a betegeken végzett nem kielégítő vizsgálatok – és ennek 
következtében nem kielégítő klinikai adatok, következésképpen pedig a betegek 
veszélyeztetése – ellenére.

Az előadó úgy véli, hogy a betegek számára a legmagasabb kockázatokkal járó orvostechnikai 
eszközöket a megfelelőségértékelési eljárásnál szigorúbb eljárásnak kell alávetni. Ebbe a 
kategóriába kellene tartozniuk a III. osztályba sorolt orvostechnikai eszközök, azok a 
beültetett eszközök, amelyek gyógyszernek minősülő anyagot tartalmaznak, a valamely 
gyógyszer beadására szánt, valamint az emberi vagy állati eredetű, életképtelen szöveteket 
vagy sejteket, vagy azok származékait tartalmazó eszközök. Ezen eszközök tekintetében az 
előadó új forgalombahozatali engedélyezési eljárás bevezetését javasolja: az innovatív jellegű 
eszközök tekintetében centralizált, az egyéb fentebb említett eszközök tekintetében pedig 
decentralizált szinten. 

Az Európai Gyógyszerügynökségen (EMA) belül létrejön egy, az orvostechnikai eszközök 
engedélyezésével foglalkozó bizottság, amely a centralizált eljárásban fog részt venni. Az 
előadó javasolja továbbá, hogy azoknak a gyártóknak, akiknek a decentralizált eljárást kell 
alkalmazniuk, lehetőségük legyen centralizált eljárást kérni. A decentralizált eljárás esetében 
a kölcsönös elismerés elve alkalmazandó, az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport pedig támogató szerepet kap, amennyiben a tagállamok nem értenek 
egyet a forgalombahozatali engedélyekkel kapcsolatban. Az egyetértés hiányának tartós 
fennállása esetén az orvostechnikai eszközök engedélyezésével foglalkozó bizottságot kérik 
fel, hogy nyilvánítson véleményt. A végső döntést a Bizottság hozza meg.

Az eszközök jóváhagyásával kapcsolatos átláthatóság fok o z á s a  érdekében a 
forgalombahozatali engedélyek iránti kérelmek, valamint megadásuk, felfüggesztésük és 
visszavonásuk nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszert hoznak létre és tesznek a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé. Az Európai Gyógyszerügynökség, vagy – adott esetben 
– a tagállamok felelőssége lesz bevinni a rendszerbe a vonatkozó információkat. Ezen 
túlmenően, amennyiben a decentralizált eljárás az alkalmazandó, a tagállamoknak 
tájékoztatniuk kell az Ügynökséget az általuk megadott bármely forgalombahozatali 
engedélyről. Amennyiben valamely orvostechnikai eszköz kikerül a forgalomból, a gyártó –
indokolás nyújtásával együtt – köteles erről tájékoztatni az illetékes hatóságot. Szigorú 
határidők vonatkoznak mind a centralizált és a decentralizált eljárásokra. A bizottságnak csak 
egyszer van lehetősége további információkat kérni a gyártótól. E rendelkezéseket a gyártók 
és a betegek javát szolgáló gyors eljárások és döntések biztosítása céljából vezették be.

A kijelölt szervezetek

Az elmúlt években mind a kijelölt szervezetek működése, mind pedig azok nemzeti hatóságok 
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általi nyomon követése óriási gyengeségekre mutatott rá. A felvetődött kérdések között 
szerepelnek többek között a következők: az EU-n belüli kijelölt szervezetek rendkívül magas 
és pontatlan száma; az elvégzett megfelelőségértékelés minőségére vonatkozó jelentős 
eltérések; a szervezés, a felhasznált adatok, tevékenységeik és értékelési eredményeik 
átláthatóságának hiánya; annak kérdése, hogy a kijelölt szervezetek a gyártók klinikai 
értékelései elemzésének megfelelő elvégzése céljából rendelkeznek-e a szükséges 
tudományos szakértelemmel rendelkező személyzettel; valamint a kijelölt szervezetek 
munkája néhány nemzeti hatóság általi megfelelő és szigorú nyomon követésének hiánya. A 
Bizottság javaslata foglalkozik e gyengeségek közül néhánnyal. A hatályos jogszabályokhoz 
képest ez jelentős fejlődést mutat. A fent említett kérdésekkel kapcsolatos számos ponttal 
azonban még foglalkozni kell.

Az előadó álláspontja szerint a kijelölt szervezetek kinevezéséért és nyomon követéséért 
felelős nemzeti hatóságok személyzetével kapcsolatos rendelkezéseket meg kell erősíteni, 
valamint biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljanak a felelősségük alá tartozó kijelölt 
szervezetek ellenőrzéséhez szükséges megfelelő képesítések. 

Ezen túlmenően biztosítani kell, hogy a kijelölt szervezetek állandó belső, hozzáértő 
személyzettel rendelkezzenek, valamint azokban az esetekben, amikor a klinikai szakértelem 
nem elégséges – például az innovatív eszközök és technológiák esetében – az alvállalkozás 
igénybevétele közjogi szervekre vagy külső szakértőkre korlátozódik. Alvállalkozás 
igénybevétele esetén a kijelölt szervezeteknek az alvállalkozók neveit, valamint a szerződésük 
szerinti pontos feladatait nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenniük. A kijelölt szervezetek 
évente egyszer kötelesek a releváns nemzeti hatóságoknak dokumentációt küldeni, hogy 
lehetővé tegyék az alvállalkozók képesítéseinek ellenőrzését. 

A kijelölt szervezetek kinevezési folyamata során a releváns nemzeti hatóságnak indokolnia 
kell, ha határozata nincs összhangban az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport ajánlásával. Ilyen indokolásokra azért van szükség, hogy az ajánlás már közös 
értékelési csoport véleményén fog alapulni: e folyamat tehát már az ajánlás kiadása előtt 
ellenőrzések sorával jár. 

A belső piac következményeként a gyártók a nyilvántartásba vételük helye szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban létrehozott kijelölt szervezetnél is nyújthatnak be kérelmet. Az 
átláthatóság javítása érdekében azonban, amennyiben valamely gyártó ezt választja, erről a 
kérelemről tájékoztatnia kell a nyilvántartásba vételének helye szerinti tagállam nemzeti 
hatóságát. 

Az előadó támogatja a valamennyi kijelölt szervezetet esetlegesen magában foglaló 
koordinációs csoport létrehozására irányuló bizottsági javaslatot. A kijelölt szervezetek 
közötti megfelelő koordináció és együttműködés biztosítása érdekében azonban, valamint 
azzal az általános céllal, hogy a kijelölt szervezetek munkája minőségét közelítsék, biztosítani 
kell, hogy e csoport évente legalább kétszer ülésezzen. 

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság bevezette a kijelölt szervezetek kinevezésével és nyomon 
követésével kapcsolatos tevékenységek tekintetében a nemzeti hatóság által felszámított 
díjakat. Fontos ugyanakkor, hogy e díjakat közzétegyék, és hogy azok összehasonlíthatóak 
legyenek valamennyi tagállamban.
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Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata nem nyújt megfelelő garanciákat arra nézve, 
hogy a kijelölt szervezetek közötti, megfelelőségértékelési tevékenységeik elvégzésére 
irányuló díjakra épülő verseny ne a betegek biztonságának rovására történjen. Ennélfogva 
olyan rendelkezések is szerepelnek, amelyek arra kötelezik a tagállamokat, hogy a díjak 
átláthatóságának és összehasonlíthatóságuk elősegítése érdekében fogadjanak el e tekintetben 
nemzeti jogszabályokat.

Az eszközök egyszer használatos (vagy újrafelhasználható) címkével való ellátása és az 
eszközök újrafeldolgozása

Az orvostechnikai eszközök újrafelhasználása meglehetősen gyakori volt az 1980-as évekig, 
amikor a gyártók rendszerszinten kezdték eszközeiket egyszer használatos címkével ellátni. 
Mivel a gyártók nem akarják vállalni annak felelősségét, ha valamely eszköz újrafeldolgozása 
veszélyezteti a betegeket, jelenleg túl sok az egyszer használatos címkével ellátott eszköz, 
noha újra fel lehetne dolgozni azokat. A helytelen címkézés olykor gazdasági megfontolások 
eredménye. A Bizottság úgy döntött, hogy fenntartja az egyszer használatos eszközök 
újrafeldolgozásának lehetőségét. Ez logikai szempontjából nem kielégítő. Az előadó úgy véli, 
hogy az egyszer használatos címkével ellátott eszközöknek valóban egyszer használatosnak 
kell lenniük, és csak két lehetőségnek szabad léteznie: egyszer használatos és 
újrafelhasználható. Az előadó ezenkívül határozottan úgy véli, hogy az eszközök 
újrafeldolgozása során végzett tevékenységekre szigorúbb és átláthatóbb szabványoknak kell 
vonatkozniuk.

Következésképpen kizárólag az újrafelhasználhatóként címkézett eszközöket szabad 
újrafeldolgozni. Főszabály szerint valamennyi eszközt újrafelhasználhatóként kell címkézni, 
és – ettől eltérően – az I., a IIa. és a IIb. osztályba tartozó eszközök gyártói számára továbbra 
is biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy – amennyiben megfelelő tudományos bizonyítékon 
alapuló indokolással szolgálnak – eszközeiket egyszer használatosként címkézzék. Ezen 
eszközöket egyúttal az eszközök nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszerbe is be kell 
vinni. E szabálytól eltérően a III. osztályba tartozó eszközök gyártói számára továbbra is 
biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy eszközeiket egyszer használatosként címkézzék, 
amennyiben az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottság 
kedvező véleményt ad. Ezen eltérések lehetővé tennék az eszközök egyszer használatosként 
való címkézését, amennyiben azok egyértelműen egyszer használatosak, feltéve hogy a 
gyártók e tényt bizonyítékkal tudják alátámasztani. Ezen túlmenően olyan esetekben, amikor 
az újrafeldolgozásra specializálódott vállalat, vagy konkrét eszközök újrafeldolgozását végző 
kórház vagy klinika valamely gyártó egyszer használatos címkéjével szemben – az 
orvostechnikai eszköz biztonságos újrafeldolgozásáról szóló bizonyítékkal alátámasztva –
kifogást támaszt, gyors eljárást kell bevezetni. Azt is egyértelművé kell tenni, hogy valamely 
eszköz újrafeldolgozásával a gyártóról automatikusan az újrafeldolgozóra hárul a felelősség. 
Végül pedig a Bizottságnak végrehajtási jogi aktusokat kell elfogadnia az EU-ban az 
újrafelhasználható eszközök újrafeldolgozására vonatkozó legmagasabb és legegységesebb 
szabványok létrehozása céljából.

Klinikai vizsgálatok

A Bizottság klinikai vizsgálatokra vonatkozó fontos rendelkezéseket és olyan fogalmakat 
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vezetett be – mint például a „teljesítőképesség” vagy a „biztonságosság” –, amelyek annak 
ellenére nincsenek meghatározva, hogy a gyártóknak adatokat kellenek gyűjteniük annak 
bizonyítása érdekében, hogy eszközeik megfelelnek a teljesítőképességgel és a 
biztonságossággal összefüggő követelményeknek. 

A teljesítőképességet – annak érdekében, hogy kiterjedjen a hatékonyságra és a betegek 
előnyére szolgáljon – különösen tágan kell értelmezni, klinikai vizsgálatok alkalmazása 
esetében pedig ellenőrizni kell. Ez alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az 
eszközök ne csupán műszakilag valósítsák meg tervezési és gyártási céljukat, hanem egyúttal 
a betegek javát is szolgálják, valós helyzetben való használatuk során pedig hatékonyak 
legyenek. A klinikai vizsgálatok alkalmazásakor az elérhető legjobb módszer használatával 
történő tervezést és a véletlenszerűen ellenőrzött klinikai vizsgálatok beillesztését egyaránt 
biztosítani kell. A Bizottság javaslata tükrözi a klinikai vizsgálatokról szóló rendeletre 
irányuló javaslat rendelkezéseit is, amelyből ugyanakkor eltűntek az etikai bizottságokra 
irányuló hivatkozások. Az előadónak azonban meggyőződése, hogy a klinikai vizsgálatok 
kizárólag valamely független etikai bizottság értékelésének kedvező eredményét követően 
kezdődhetnek el. Amennyiben nem léteznek ilyen bizottságok a tagállamoknak meg kell 
tenniük a szükséges intézkedéseket az etikai bizottságok létrehozása érdekében. Végül a 
klinikai vizsgálatok idő előtti leállítása esetén valamennyi tagállam számára biztosítani az 
ennek okaira vonatozó információkat, hogy tájékoztathassák a hasonló klinikai vizsgálatokat 
végző megbízókat az EU-szerte egyidejűleg zajló klinikai vizsgálatok eredményeiről. Ez 
lehetővé teszi a nagyobb átláthatóságot, valamint annak elkerülését, hogy jó néhány 
vizsgálatot végezzenek párhuzamosan, és hogy egymás után nyújtsanak klinikai bizonyítékot 
arra vonatkozóan, hogy valamely eszköz kockázatot jelenthet a beteg számára.

Az orvostechnikai eszközök európai adatbankja (EUDAMED)

Az Eudamed használata 2011 májusa óta kötelező, működését illetően azonban sok bírálat 
érte. A Bizottság fejlesztéseket javasolt, az előadó véleménye szerint ugyanakkor az 
információ átláthatóságára vonatkozó rendelkezések továbbra is hiányoznak. 

Következésképpen biztosítani kell a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek számára 
az Eudamed elektronikus rendszereinek azon részeihez való megfelelő szintű hozzáférést, 
amelyek a közegészségügy és a biztonságosság tekintetében esetlegesen kockázatot jelentő 
orvostechnikai eszközökről nyújtanak kulcsfontosságú információt.

Vigilancia és piacfelügyelet

A Bizottság a balesetek bejelentésére és a helyszíni biztonsági korrekciós intézkedésekre 
vonatkozó fontos rendelkezéseket vezetett be. Néhány tényező azonban továbbra is hiányzik a 
balesetek körüli valamennyi szempont gyors visszakereshetőségének biztosításához. Mindez 
segítene megállapítani, hogy a baleset magával az eszközzel vagy annak használatával függ-e 
össze. 

Következésképpen biztosítani kell, hogy az elektronikus rendszeren keresztül történő 
bejelentés kiterjed a baleset idejére és helyére, valamint a magánélet maradéktalan tiszteletben 
tartásával a beteggel vagy a felhasználóval és az egészségügyi szakemberrel kapcsolatos 
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információkra, amennyiben rendelkezésre ilyenek állnak.

A tagállamok és az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport közötti 
koordináció

A Bizottság orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport létrehozását 
javasolta, az azonban nem biztos, hogy ez a csoport megfelelő szakértelemmel rendelkezik 
feladatának elvégzéséhez. 

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport, egyúttal pedig a Bizottság és 
a tagállamok részére történő tudományos tanácsadás céljából az előadó szakemberekből, 
valamint az érdekeltek és a civil társadalmi szervezetek képviselőiből álló multidiszciplináris 
tanácsadó bizottság létrehozását javasolja. Ez a csoport – szükség szerint – az osztályozás, a 
határesetek és a rendelet végrehajtása egyéb aspektusainak kérdéseit illetően biztosít 
szakértelmet. 


