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Módosítás 48
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító (UDI) rendszer 
által az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetõségének hatására a 
váratlan események bejelentései 
javulásának, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetõen várhatóan jelentõsen javulnia 
kell az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatal utáni biztonságosságának. A 
rendszer segít egyben az orvosi hibák 
csökkentésében és a hamisított eszközök 
elleni küzdelemben is. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer használata 
továbbá a kórházak vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja.

(27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító (UDI) rendszer 
által az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetõségének hatására a 
váratlan események bejelentései 
javulásának, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetõen várhatóan jelentõsen javulnia 
kell az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatal utáni biztonságosságának. A 
rendszer segít egyben az orvosi hibák 
csökkentésében és a hamisított eszközök 
elleni küzdelemben is. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer használata 
továbbá a kórházak, gyógyszertárak és a 
nagykereskedelem vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer legyen 
kompatibilis a többi, már forgalomban 
lévõ rendszerrel.

Or. de

Módosítás 49
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló (27) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
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egyedi eszközazonosító (UDI) rendszer 
által az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetõségének hatására a 
váratlan események bejelentései 
javulásának, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetõen várhatóan jelentõsen javulnia 
kell az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatal utáni biztonságosságának. A 
rendszer segít egyben az orvosi hibák 
csökkentésében és a hamisított eszközök 
elleni küzdelemben is. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer használata 
továbbá a kórházak vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja.

egyedi eszközazonosító (UDI) rendszer 
által az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetõségének hatására a 
váratlan események bejelentései 
javulásának, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetõen várhatóan jelentõsen javulnia 
kell az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatal utáni biztonságosságának. A 
rendszer segít egyben az orvosi hibák 
csökkentésében és a hamisított eszközök 
elleni küzdelemben is. Az egyedi 
eszközazonosító rendszer használata 
továbbá a kórházak vásárlási politikáját és 
készletkezelését is javítja és a 
lehetõségekhez mérten összeegyeztethetõ 
az e környezetekben már mûködõ más 
hitelesítési rendszerekkel.

Or. fr

Módosítás 50
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A Bizottság megfelelően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el a 
következőkkel kapcsolatban: az 
alkalmazandó megfelelőségértékelési 
eljárástól való tagállami eltérés egész 
Unióra való kiterjesztése rendkívüli 
esetekben, a Bizottság álláspontja arról, 
hogy egy kockázatot jelentő in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel 
szembeni, adott tagállami átmeneti 
intézkedés vagy egy tagállami átmeneti 
megelőző egészségvédelmi intézkedés 

(63) A Bizottság megfelelően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el a 
következőkkel kapcsolatban: az 
alkalmazandó megfelelőségértékelési 
eljárástól való tagállami eltérés egész 
Unióra való kiterjesztése rendkívüli 
esetekben, a Bizottság álláspontja arról, 
hogy egy kockázatot jelentő in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszközzel 
szembeni, adott tagállami átmeneti 
intézkedés vagy egy tagállami átmeneti 
megelőző egészségvédelmi intézkedés 
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indokolt-e vagy sem; valamint egy 
kockázatot jelentő in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel szemben uniós 
intézkedés elfogadása, ha rendkívül sürgős 
esetekben szükséges.

indokolt-e vagy sem; valamint egy 
kockázatot jelentő in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel szemben uniós 
intézkedés elfogadása, ha rendkívül sürgős 
esetekben szükséges. Az indokolást 
ésszerű időn belül értékelni kell a 
végrehajtási aktusok megfelelőségének 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 51
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz tartozéka”: olyan árucikk, amely 
nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, de gyártója arra szánt, hogy egy 
vagy több adott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel együtt használva 
lehetővé tegye vagy támogassa az adott in 
vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz(ök) rendeltetési céljának/céljainak 
megfelelő használatát,

3. „in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz tartozéka”: olyan árucikk, amely 
nem in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszköz, de gyártója arra szánt, hogy egy 
vagy több adott in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközzel együtt használva 
lehetővé tegye az adott in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz(ök) 
rendeltetési céljának/céljainak megfelelő 
használatát, vagy azok rendeltetési 
céljának/céljainak tekintetében
kifejezetten támogassa az in vitro 
diagnosztikai orvostechnikai eszköz(ök) 
orvosi funkcióképességét,

Or. en

Indokolás

Az általános célú fogyasztói technológiát egyre elterjedtebben alkalmazzák egészségügyi 
környezetben. Egy általános fogyasztói termék támogathatja egy orvostechnikai eszköz 
működését, de nem lehet potenciális hatással magának az orvostechnikai eszköznek a 
biztonságosságára és teljesítőképességére.
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Módosítás 52
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kísérõ diagnosztika”: olyan betegek 
célterápiára történõ kiválasztására
szolgáló eszköz, akiknél elõzetesen 
diagnosztizáltak egy állapotot, vagy egy 
arra való hajlamot,

6.„kísérő diagnosztika”: olyan betegek 
valamely gyógyszerrel vagy különféle 
gyógyszerekkel végzett célterápiára való 
alkalmasságának vagy 
alkalmatlanságának meghatározására
szolgáló és ehhez nélkülözhetetlen eszköz, 
akiknél előzetesen diagnosztizáltak egy 
állapotot, vagy egy arra való hajlamot,

Or. en

Módosítás 53
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 21 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

21. „egészségügyi intézmény”: olyan 
szervezet, amely elsődleges célja a betegek 
gondozása vagy kezelése, vagy a 
népegészségügy előmozdítása, a 
kereskedelmi klinikai szolgáltatásokat 
nyújtó laboratóriumok kivételével,

Or. en

Módosítás 54
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 28 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. „klinikai bizonyíték”: egy eszköznek a 
gyártó által szándékolt felhasználás 
melletti tudományos érvényességét és 
teljesítőképességét alátámasztó 
információ,

28. „klinikai bizonyíték”: egy eszköznek a 
gyártó által szándékolt felhasználás 
melletti tudományos érvényességének és 
teljesítőképességének értékelését
alátámasztó, kedvező és kedvezőtlen 
adatok,

Or. en

Módosítás 55
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „egy eszköz teljesítőképessége”: egy 
eszköz azon képessége, hogy teljesítse a 
gyártó által meghatározott rendeltetési 
célját. A teljesítőképesség az eszköz 
rendeltetési célját alátámasztó analitikai és 
adott esetben klinikai teljesítőképességből 
áll,

30. „egy eszköz teljesítőképessége”: egy 
eszköz azon képessége, hogy teljesítse a 
gyártó által meghatározott rendeltetési 
célját. A teljesítőképesség az eszköz 
rendeltetési célját alátámasztó technikai 
képességek eléréséből, az analitikai 
teljesítőképességből és adott esetben a 
klinikai teljesítőképességből áll,

Or. en

Módosítás 56
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. „teljesítőképesség-értékelés”: egy 
eszköz analitikai, és adott esetben klinikai 
teljesítőképességét megállapító vagy 
megerősítő adatok értékelése és elemzése,

35. „teljesítőképesség-értékelés”: adatok 
értékelése és elemzése annak 
megállapítására vagy ellenőrzésére, hogy 
egy eszköz a gyártó szándékainak 
megfelelően teljesít, beleértve a technikai, 



PE510.668v01-00 8/39 AM\935390HU.doc

HU

analitikai, és adott esetben klinikai 
teljesítőképességét,

Or. en

Módosítás 57
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 45 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 58
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók a VII. mellékletben 
meghatározott szabályok szerint az A., B. 
és C. osztályba sorolt azon eszközökre, 
amelyeket egyetlen egészségügyi 
intézményben gyártanak és használnak, 
feltéve hogy a gyártás és a felhasználás az 
egészségügyi intézmény egyetlen 
minőségirányítási rendszere keretében 
történik, valamint az egészségügyi 
intézmény megfelel az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak. A 
tagállamok megkövetelhetik az

Az 59. cikk (4) bekezdésének kivételével e 
rendeket követelményei nem 
alkalmazandók az osztályba sorolt azon 
eszközökre, amelyeket egyetlen 
egészségügyi intézményben gyártanak és 
használnak, feltéve hogy a gyártás és a 
felhasználás egyetlen minőségirányítási 
rendszer keretében történik, valamint az 
egészségügyi intézmény az EN ISO 15189 
szabványnak, vagy egy egyéb, ezzel 
egyenértékű, elismert szabványnak 
megfelelő akkreditációval rendelkezik. Az
egészségügyi intézmények listát nyújtanak 
be az illetékes hatóságok számára az ilyen
eszközökről, amely tartalmazza azok 
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egészségügyi intézményektől, hogy 
küldjenek egy listát az illetékes hatóságok 
számára a területükön belül gyártott és 
használt eszközökről, és az adott eszközök 
gyártására és felhasználására további 
biztonsági követelményeket írhatnak elő.

használatának indokolását, különösen 
akkor, ha ezekkel egyenértékű eszközöket 
hoztak forgalomba. Az információt 
közzéteszik. A tagállamok az adott 
eszközök gyártására és felhasználására 
további biztonsági követelményeket 
írhatnak elő.

Or. en

Módosítás 59
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az ilyen orvostechnikai eszközök nem kerülnek az e jogszabály által szabályozni kívánt 
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forgalomba, és ott nem lesznek hozzáférhetõk. Az egészségügyi intézmények felelõsek a D. 
osztályba sorolt, házon belüli diagnosztikai eszközökre vonatkozó biztonsági elõírások 
betartásáért.

Módosítás 60
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 61
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéstől eltérve a D. 
osztályba sorolt és kötelezően transzfúziós 
vagy transzplantációs célra alkalmazandó 
eszközök e rendelet valamennyi 
követelményének teljesítése nélkül is 
gyárthatók és használhatók egyetlen 
egészségügyi intézményen belül, feltéve, 
hogy megfelelnek az első albekezdésben 
meghatározott feltételeknek, az I. 
melléklet alapvető követelményeinek, a 6. 
cikkben említett, alkalmazandó 
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harmonizált szabványoknak és a 7. 
cikkben említett, alkalmazandó egységes 
műszaki előírásoknak. Ez az eltérés csak 
akkor és addig alkalmazható, ha és amíg 
ilyen, CE-jelöléssel ellátott eszközök 
nincsenek forgalomban.

Or. en

Indokolás

Az ilyen orvostechnikai eszközök nem kerülnek az e jogszabály által szabályozni kívánt 
forgalomba, és ott nem lesznek hozzáférhetők. Az egészségügyi intézmények felelősek a D. 
osztályba sorolt, házon belüli diagnosztikai eszközökre vonatkozó biztonsági előírások 
betartásáért.

Módosítás 62
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezenfelül abban az esetben, ha a D. 
osztályba sorolt és kötelezően transzfúziós 
vagy transzplantációs célra alkalmazandó 
eszközök CE-jelöléssel ellátva nem 
hozzáférhetők, vagy CE-jelöléssel ellátva 
hozzáférhetők, de nem érik el a 
felhasználók által megkövetelt, megfelelő 
szabványokat vagy előírásokat, e rendelet 
követelményeinek teljesítése nélkül is 
gyárthatók és használhatók egyetlen 
egészségügyi intézményen belül, feltéve, 
hogy megfelelnek az első albekezdésben 
meghatározott feltételeknek, valamint az 
alapvető követelményeknek (I. melléklet),
az alkalmazandó harmonizált 
szabványoknak (6. cikk) és az 
alkalmazandó egységes műszaki 
előírásoknak (7. cikk).

Or. en
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Indokolás

Amennyiben a ritka vagy nem gyakori fertõzõ kórokozók kimutatására nem férhetõ hozzá 
semmilyen CE-jelöléssel ellátott eszköz, a „házon belüli”, D-osztályba sorolt eszközöket 
mentesíteni kell a rendelet egyes követelményei alól. A korszerû minõségi és biztonságossági 
követelményeknek való megfelelés igazolására azonban ezeknek az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközöknek meg kell felelniük az alapvetõ követelményeknek (I. melléklet), a 
harmonizált szabványoknak és az alkalmazandó egységes mûszaki elõírásoknak.

Módosítás 63
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eszköz gyártója az eszköz kockázati
osztályával és típusával arányosan 
módszeres eljárást hoz létre folyamatosan 
frissített tartalommal arra, hogy összegezze 
és felülvizsgálja a forgalomba hozott vagy 
üzembe helyezett eszközeivel kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokat, és alkalmazza a 
szükséges korrekciós intézkedéseket (a 
továbbiakban: forgalomba hozatal utáni 
felügyeleti terv). A forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti terv meghatározza az 
eljárásokat egy adott eszközzel kapcsolatos 
gyanítható váratlan eseményekre 
vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, rögzítésére és 
vizsgálatára, a nem megfelelő termékek és 
a termékvisszahívások vagy a forgalomból 
történő kivonások nyilvántartására, 
továbbá adott esetben az eszköz jellegéből 
kifolyólag a forgalmazott eszközök 
mintavizsgálatára. A forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti terv részét képezi egy, a 
XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követésre vonatkozó terv is. Amennyiben a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 

Az eszköz gyártója az eszköz kockázati 
osztályával és típusával arányosan 
módszeres eljárást hoz létre folyamatosan 
frissített tartalommal arra, hogy összegezze 
és felülvizsgálja a forgalomba hozott vagy 
üzembe helyezett eszközeivel kapcsolatban 
szerzett tapasztalatokat, és alkalmazza a 
szükséges korrekciós intézkedéseket (a 
továbbiakban: forgalomba hozatal utáni 
felügyeleti terv). A forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti terv meghatározza az 
eljárásokat egy adott eszközzel kapcsolatos 
gyanítható váratlan eseményekre 
vonatkozóan az egészségügyi 
szakemberektől, betegektől vagy 
felhasználóktól származó panaszok és 
jelentések összegyűjtésére, rögzítésére, a 
60. cikkben említett elektronikus 
vigilancia-rendszerbe történő 
bejelentésére és vizsgálatára, a nem 
megfelelő termékek és a 
termékvisszahívások vagy a forgalomból 
történő kivonások nyilvántartására, 
továbbá adott esetben az eszköz jellegéből 
kifolyólag a forgalmazott eszközök 
mintavizsgálatára. A forgalomba hozatal 
utáni felügyeleti terv részét képezi egy, a 
XIII. melléklet B. részében leírt 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
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forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

követésre vonatkozó terv is. Amennyiben a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell, az illetékes hatóság 
jóváhagyására is figyelemmel.

Or. en

Módosítás 64
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék 

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott eszköz nem felel 
meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 
intézkedéseket a szóban forgó termék 
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megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderről megfelelően 
tájékoztatják a forgalmazót és adott esetben 
a meghatalmazott képviselőt.

megfelelõségének biztosítására, adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Minderrõl megfelelõen 
tájékoztatják a felelõs nemzeti illetékes 
hatóságot, a forgalmazót és adott esetben a 
meghatalmazott képviselõt.

Or. en

Módosítás 66
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az eszköz forgalomba hozatalát
megelõzõen a forgalmazók igazolják a 
következõ követelmények teljesülését:

Az eszköz piaci hozzáférhetõvé tételét
megelõzõen a forgalmazók igazolják a 
következõ követelmények teljesülését:

Or. de

Indokolás

A forgalmazó a forgalmazói hálózatban felel az eszköz biztonságáért. Az eszköz 
biztonságossága vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importõr felelõsségi körébe 
tartozik.

Módosítás 67
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a termékhez mellékelten megtalálhatók a 
gyártó által a 8. cikk (7) bekezdése 
értelmében rendelkezésre bocsátandó 
információk,

b) ha nem áll rendelkezésre a gyártó vagy 
az importõr megfelelõségi nyilatkozata, 
akkor a termékhez mellékelten 
megtalálhatók a gyártó által a 8. cikk (7) 
bekezdése értelmében rendelkezésre 
bocsátandó információk,
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Or. de

Indokolás

A forgalmazó a forgalmazói hálózatban felel az eszköz biztonságáért. Az eszköz 
biztonságossága vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importõr felelõsségi körébe 
tartozik.

Módosítás 68
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gyártó és adott esetben az importõr 
eleget tett a 22. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében elõírt követelményeknek.

c) a gyártó és adott esetben az importõr 
eleget tett a 11. cikk (3) bekezdésében 
elõírt követelményeknek.

Or. de

Indokolás

A forgalmazó a forgalmazói hálózatban felel az eszköz biztonságáért. Az eszköz 
biztonságossága vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importõr felelõsségi körébe 
tartozik.

Módosítás 69
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselõjét és az 
importõrt, valamint gondoskodnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
meghozataláról a szóban forgó eszköz 

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott eszköz nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
értesítik a gyártót, továbbá adott esetben 
meghatalmazott képviselõjét és az 
importõrt, valamint tevékenységük 
keretében gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
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megfelelõségének biztosítására, 
forgalomból való kivonására vagy 
visszahívására. Ha az eszköz kockázatot 
jelent, szintén haladéktalanul értesítik azon 
tagállamok illetékes hatóságait, ahol az 
eszközt forgalmazzák, és részletes adatokat 
nyújtanak különösen a megfelelés 
hiányáról és a meghozott korrekciós 
intézkedésekrõl.

szóban forgó eszköz megfelelõségének 
biztosítására, forgalomból való kivonására 
vagy visszahívására. Ha az eszköz 
kockázatot jelent, szintén haladéktalanul 
értesítik azon tagállamok illetékes 
hatóságait, ahol az eszközt forgalmazzák, 
és részletes adatokat nyújtanak különösen a 
megfelelés hiányáról és a meghozott 
korrekciós intézkedésekrõl.

Or. de

Indokolás

A forgalmazói hálózatban megkülönböztetést kell tenni a különbözõ típusú szereplõk között.

Módosítás 70
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 71
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 8 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bizalmas üzleti adatok védelme iránti 
jogos érdek,

b) a bizalmas üzleti adatok védelme iránti 
jogos érdek, amennyiben az nem 
hátráltatja a népegészségügy védelmét;

Or. en

Módosítás 72
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 8 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kompatibilitás az orvostechnikai 
eszközöknek már forgalomban lévõ 
azonosítórendszereivel.

Or. de

Indokolás

A zavartalan lefolytatáshoz fontos, hogy a nyomon követõ rendszerek mûszaki szempontból 
kompatibilisek legyenek egymással.

Módosítás 73
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 8 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) az orvostechnikai eszközök által 
érintett szereplõk által alkalmazott egyéb 
nyomonkövethetõségi rendszerekkel való 
összeegyeztethetõség.

Or. fr



PE510.668v01-00 18/39 AM\935390HU.doc

HU

Módosítás 74
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt 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 40. cikkel 
összhangban a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

(1) A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
összefoglalót készít a biztonságosságról és 
a klinikai teljesítőképességről. Az 
összefoglalót nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni, és úgy kell megszövegezni, 
hogy a célfelhasználó számára egyértelmű 
legyen. Ennek az összefoglalónak a 
tervezete részét képezi annak a 
dokumentációnak, amelyet a 40. cikkel 
összhangban a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. en

Módosítás 75
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tejesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt 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 40. cikkel 
összhangban a megfelelőségértékelésben 
érintett kijelölt szervezethez be kell 

(1) A teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközöktől különböző, C. vagy D. 
osztályba sorolt eszközök esetében a gyártó 
összefoglalót készít a biztonságosságról és 
a klinikai teljesítőképességről. Az 
összefoglalót úgy kell megszövegezni, 
hogy a célfelhasználó számára egyértelmű 
legyen. Ehhez az összefoglalóhoz 
mellékelni kell a klinikai vizsgálat és a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés során összegyűjtött adatkészletet. 
Ennek az összefoglalónak a tervezete 
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nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

részét képezi annak a dokumentációnak, 
amelyet a 40. cikkel összhangban a 
megfelelőségértékelésben érintett kijelölt 
szervezethez be kell nyújtani, és az 
összefoglalót a kijelölt szervezetnek 
hitelesítenie kell.

Or. en

Módosítás 76
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot azokról 
az eljárásokról, amelyeket a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékelése, kinevezése és kijelölése, 
valamint a kijelölt szervezetek 
figyelemmel kísérése érdekében hoztak 
létre, továbbá ezen információk bármilyen 
változásáról. A fenti információcsere és a 
tagállamokban érvényes legjobb 
gyakorlatok alapján a Bizottság e rendelet 
hatálybalépésétől számítva 2 éven belül 
meghatározza a megfelelőségértékelő 
szervezetek értékelését, kinevezését és 
kijelölését, valamint a kijelölt szervezetek 
érintett nemzeti hatóságok által végzendő 
figyelemmel kísérését szolgáló eljárásokra 
vonatkozó iránymutatásokat.

Or. en

Módosítás 77
António Fernando Correia de Campos

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

(1a) Az alvállalkozásba adás kizárólag a 
megfelelőségértékeléssel összefüggő 
konkrét feladatokra korlátozódik, és az 
ilyen feladatok alvállalkozásba adásának 
szükségességét a nemzeti hatóság felé 
megfelelően indokolni kell.

Or. en

Módosítás 78
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kijelölés iránti kérelemmel 
kapcsolatos eljárás és a kérelemnek a 30. 
cikk szerinti értékelése vonatkozik a 
kérelmezõ megfelelõségértékelõ szervezet 
esetleges – különösen a harmadik 
országokban található – azon 
leányvállalataira is, amelyek részt vesznek 
a megfelelõségértékelés folyamatában.

Or. pt

Módosítás 79
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megvizsgál minden olyan 
esetet, amely során aggodalom merült fel 
azzal kapcsolatban, hogy a kijelölt 
szervezet folyamatosan eleget tesz-e a VI. 
mellékletben szereplõ követelményeknek, 

(1) A Bizottság megvizsgál minden olyan 
esetet, amely során aggodalom merült fel 
azzal kapcsolatban, hogy a kijelölt 
szervezet folyamatosan eleget tesz-e a VI. 
mellékletben szereplő követelményeknek, 
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illetve a rá vonatkozó kötelezettségeknek. 
Ilyen vizsgálatokat saját kezdeményezésére 
is indíthat.

illetve a rá vonatkozó kötelezettségeknek. 
Ilyen vizsgálatokat saját kezdeményezésére 
is indíthat, és ezek között szerepelhet a 30. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
összetételû közös értékelési csoport be 
nem jelentett látogatása a kijelölt 
szervezetnél.

Or. pt

Módosítás 80
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 81
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a 
biztonságosságra és a teljesítõképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
való megfelelés klinikai adatokon alapuló 
bizonyítása, vagy ezek egy részének 
bizonyítása nem megfelelõ, bármely ilyen 
kivételt megfelelõen indokolni kell, mely 
indoklás alapját a gyártó 
kockázatkezelésének eredményei, továbbá 

(4) Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a 
biztonságosságra és a teljesítõképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
való megfelelés klinikai adatokon alapuló 
bizonyítása, vagy ezek egy részének 
bizonyítása nem megfelelõ, bármely ilyen 
kivételt megfelelõen indokolni kell, mely 
indoklás alapját a gyártó 
kockázatkezelésének eredményei, továbbá 
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az eszköz jellemzõinek, különösen is 
rendeltetési céljának/céljainak, szándékolt 
teljesítõképességének és a gyártó 
megállapításainak figyelembevétele képezi. 
Amennyiben a biztonságosságra és a 
teljesítõképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítása kizárólag analitikai 
teljesítõképesség-értékeléssel kapott 
eredmények alapján történik, azt kellõen 
indokolni kell a II. mellékletben említett 
mûszaki dokumentációban.

az eszköz jellemzõinek, különösen is 
rendeltetési céljának/céljainak, szándékolt 
teljesítõképességének és a gyártó 
megállapításainak figyelembevétele képezi. 
Amennyiben a biztonságosságra és a 
teljesítõképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítása kizárólag analitikai 
teljesítõképesség-értékeléssel kapott 
eredmények alapján történik, azt kellõen 
indokolni kell a II. mellékletben említett 
mûszaki dokumentációban.

A biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítása alól klinikai adatok alapján, 
az első albekezdés szerint adott mentesség 
az illetékes hatóság előzetes 
jóváhagyásának függvénye.

Or. en

Módosítás 82
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tudományos validitást alátámasztó, 
az analitikai teljesítőképességre vonatkozó 
és adott esetben a klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó adatokat 
összefoglalva, a XII. melléklet A. részének 
3. szakaszában foglalt, a klinikai 
bizonyítékra vonatkozó jelentés részeként 
kell megadni. A klinikai bizonyítékra 
vonatkozó jelentést vagy egy arra 
vonatkozó teljes hivatkozást bele kell 
foglalni a II. mellékletben szereplő, adott 
eszközre vonatkozó műszaki 
dokumentációba.

(5) A tudományos validitást alátámasztó, 
az analitikai teljesítőképességre vonatkozó 
és adott esetben a klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó adatokat 
összefoglalva, a XII. melléklet A. részének 
3. szakaszában foglalt, a klinikai 
bizonyítékra vonatkozó jelentés részeként 
kell megadni. A klinikai bizonyítékra 
vonatkozó jelentést bele kell foglalni a 
II. mellékletben szereplő, adott eszközre 
vonatkozó műszaki dokumentációba, és az 
51. cikkben említett elektronikus rendszer 
révén a termék forgalomba hozatalakor 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
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Or. en

Módosítás 83
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Valamennyi klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatot úgy kell tervezni és végezni, 
hogy az adott klinikai teljesítőképesség-
vizsgálatban részt vevő alanyok jogainak, 
biztonságának és jólétének védelme 
megvalósuljon, valamint hogy a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatból nyert 
klinikai adatok megbízhatóak és 
megalapozottak legyenek. A klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatok 
megvalósítása a felelős etikai bizottság 
kedvező véleményének függvénye.

Or. en

Módosítás 84
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő 
számú személy, közösen végzi az 
értékelést, akik összességében nézve 
rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és 
tapasztalatokkal. Az értékelés során 
legalább egy olyan személy álláspontját is 
figyelembe veszik, akinek nem a 
tudományos terület az elsődleges 
érdekeltségi területe. Figyelembe kell 
venni továbbá legalább egy beteg 
véleményét. A klinikai teljesítőképesség-
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vizsgálatok megvalósítása a felelős etikai 
bizottság kedvező véleményének 
függvénye.

Or. en

Módosítás 85
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
50. cikk szerinti regisztrációja;

a) a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatok 
50. cikk szerinti regisztrációja és a 
keletkezett klinikai adatok;

Or. en

Módosítás 86
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az egynél több tagállamban végzett 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálattal 
kapcsolatos információ az 56. cikk szerinti 
közös kérelem esetén;

c) az egynél több tagállamban végzett 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálattal 
kapcsolatos információ és a keletkezett 
klinikai adatok az 56. cikk szerinti közös 
kérelem esetén;

Or. en

Módosítás 87
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés
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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, 
amelyet a(z) [Ref. of future Regulation on 
clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk az 50. 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) [Ref. of future Regulation on 
clinical trials]/EU rendelet […] cikke 
szerint hoztak létre. Az elektronikus 
rendszerein keresztül összegyűjtött és 
feldolgozott információk az 50. cikkben, 
valamint az 51. cikk a), c) és d) pontjában
említett információk kivételével csak a 
Bizottság és a tagállamok számára 
hozzáférhetők.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági és népegészségügyi okokból. Nincs ok arra, hogy korlátozzák a független 
tudományos szereplők hozzáférését a klinikai teljesítőképességre és nemkívánatos 
eseményekre vonatkozó adatokhoz.

Módosítás 88
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 85. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak meghatározására, hogy
a klinikai teljesítőképesség-vizsgálatra 
vonatkozóan milyen egyéb, az 
elektronikus rendszeren keresztül 
összegyűjtött és feldolgozott információk 
legyenek nyilvánosan hozzáférhetők az 
emberi felhasználásra szánt gyógyszereken
végzett klinikai vizsgálatok a(z) [Ref. of 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 85. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszereken végzett klinikai vizsgálatok 
a(z) [Ref. of future Regulation on clinical 
trials]/EU rendelettel létrehozott uniós 
adatbázisával való interoperabilitás 
megteremtését szolgáló műszaki 
követelmények és paraméterek 
meghatározására.
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future Regulation on clinical trials]/EU 
rendelettel létrehozott uniós adatbázisával 
való interoperabilitás megteremtése 
érdekében. Az 50. cikk (3) és (4) 
bekezdését alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 89
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálaton olyan 
változtatásokat eszközöl, amelyek 
valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak az 
alanyok biztonságára vagy jogaira, illetve a 
vizsgálat során nyert klinikai adatok 
megbízhatóságára vagy 
megalapozottságára nézve, értesíti az 
érintett tagállamo(ka)t e módosítások 
okairól és tartalmáról. Az értesítéshez 
csatolni kell a XIII. mellékletben említett 
vonatkozó dokumentáció frissített 
változatát.

(1) Amennyiben a megbízó egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálaton olyan 
változtatásokat eszközöl, amelyek 
valószínűleg jelentős hatást gyakorolnak az 
alanyok biztonságára vagy jogaira, illetve a 
vizsgálat során nyert klinikai adatok 
megbízhatóságára vagy 
megalapozottságára nézve, értesíti az 
érintett tagállamo(ka)t és etikai bizottságot 
e módosítások okairól és tartalmáról. Az 
értesítéshez csatolni kell a XIII. 
mellékletben említett vonatkozó 
dokumentáció frissített változatát.

Or. en

Módosítás 90
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megbízó az (1) bekezdésben említett 
módosításokat az értesítést követő legalább 
30 napon belül végrehajthatja, kivéve, ha
az érintett tagállam értesítette a megbízót, 

(2) A megbízó az (1) bekezdésben említett 
módosításokat az értesítést követő legalább 
30 napon belül végrehajthatja, kivéve, ha 
az érintett tagállam értesítette a megbízót a 
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hogy a közegészséggel, a betegek 
biztonságával vagy a közrenddel 
kapcsolatos megfontolások alapján 
elutasítja azokat.

kellő indokolással ellátott elutasításáról.

Or. en

Indokolás

A figyelembe veendő indokok eredeti szöveg által javasolt korlátozása indokolatlanul kizárja 
például a kapott adatok fontosságának vagy megbízhatóságának hiányával kapcsolatos 
szempontokat és más etikai természetű megfontolásokat. A klinikai vizsgálatok megbízó által 
javasolt módosításai az üzleti érdekek nevében nem sérthetik a tudományos vagy etikai 
elõírásokat.

Módosítás 91
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatot, vagy egy 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
lényeges módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
biztonsági okokból történő idő előtti 
leállításáról értesült, az 51. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
valamennyi tagállamot értesíti döntéséről 
és annak okairól.

(1) Amennyiben egy tagállam elutasított, 
felfüggesztett vagy leállított egy klinikai 
teljesítõképesség-vizsgálatot, vagy egy 
klinikai teljesítõképesség-vizsgálat 
lényeges módosítását vagy átmeneti 
leállítását kérte, vagy a megbízótól a 
klinikai teljesítõképesség-vizsgálat 
biztonsági okokból történõ idõ elõtti 
leállításáról értesült, az 51. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
valamennyi tagállamot értesíti ezekrõl a 
tényekrõl, valamint a döntésérõl és annak 
okairól.

Or. en

Módosítás 92
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megbízó a klinikai teljesítõképesség-
vizsgálat lezárását követõ egy éven belül 
benyújtja az érintett tagállamoknak a 
klinikai teljesítõképesség-vizsgálat 
eredményeinek összefoglalóját a XII. 
melléklet A. részének 2.3.3. szakaszában 
említett klinikai teljesítõképesség-
vizsgálati jelentés formájában. 
Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód a klinikai teljesítõképesség-vizsgálati 
jelentés egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehetõ 
leghamarabb be kell nyújtani. Ebben az 
esetben a XII. melléklet A. részének 
2.3.2. szakaszában említett, klinikai 
teljesítõképesség-vizsgálati terv írja elõ, 
hogy mikor kell – magyarázattal együtt –
benyújtani a klinikai teljesítõképesség-
vizsgálat eredményeit.

(3) A megbízó a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat lezárását követő egy éven belül 
benyújtja az érintett tagállamoknak a 
klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
eredményeinek összefoglalóját a XII. 
melléklet A. részének 2.3.3. szakaszában 
említett klinikai teljesítőképesség-
vizsgálati jelentés formájában, a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat során 
összegyűjtött adatokkal, ezen belül a 
kedvezőtlen megállapításokkal együtt. 
Amennyiben tudományos okokból nincs 
mód a klinikai teljesítőképesség-vizsgálati 
jelentés egy éven belüli benyújtására, azt 
rendelkezésre állásakor a lehető 
leghamarabb be kell nyújtani. Ebben az 
esetben a XII. melléklet A. részének 
2.3.2. szakaszában említett, klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati terv írja elő, 
hogy mikor kell – magyarázattal együtt –
benyújtani a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálat eredményeit.

Or. en

Indokolás

Ezek az adatok már a megbízó rendelkezésére állnak, és a tagállammal a megfelelõ 
statisztikai ellenõrzés érdekében közlik azokat.

Módosítás 93
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös kérelemben a megbízó az 
egyik érintett tagállamot koordináló 
tagállamnak javasolja. Ha az adott 
tagállam nem kívánja a koordináló 
tagállam szerepét betölteni, az egyetlen 

(2) Az érintett tagállamok az egyetlen 
kérelem benyújtásától számított hat napon 
belül megállapodnak arról, hogy mely 
tagállam lássa el a koordináló tagállam 
feladatát. A tagállamok és a Bizottság az 
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kérelem 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, a 49. 
cikk (2) bekezdésében említett határidő 
azon a napon kezdődik, miután a tagállam 
elfogadta a koordináló tagállam szerepét.

orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport működése keretében 
világos szabályokról állapodnak meg a 
koordináló tagállam kijelölésére 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg által javasolt megoldás lehetővé teszi a megbízók számára, hogy kedvükre 
kiválasszák a legkevésbé szigorú normákat alkalmazó, a legkevesebb forrással rendelkező 
vagy a legnagyobb számú kérelemmel túlterhelt illetékes hatóságokat, ami súlyosbítja a 
klinikai vizsgálatok javasolt hallgatólagos jóváhagyását. A koordináló tagállammal 
kapcsolatos döntéshozatal keretét az eleve javasolt, orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportban lehet megállapítani, a 80. cikkben ismertetett feladataival 
összhangban.

Módosítás 94
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó teljes körûen rögzíti az 
alábbiakat:

(1) A megbízó teljes körűen rögzíti és az 
51. cikkben említett, a klinikai 
vizsgálatokra vonatkozó elektronikus 
rendszerben regisztrálja az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 95
Antonyia Parvanova
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan súlyos nemkívánatos esemény, 
amely okozati összefüggésben áll a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközzel, az összehasonlítás alapjául 
szolgáló referenciatermékkel vagy a 
vizsgálati eljárással, vagy amely kapcsán 
ilyen okozati összefüggés ésszerű 
megfontolások alapján lehetséges;

a) bármely nemkívánatos esemény, amely 
okozati összefüggésben áll a 
teljesítőképesség-értékelésre szánt 
eszközzel, az összehasonlítás alapjául 
szolgáló referenciatermékkel vagy a 
vizsgálati eljárással, vagy amely kapcsán 
ilyen okozati összefüggés ésszerű 
megfontolások alapján lehetséges;

Or. en

Módosítás 96
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálatra a megbízó az 
56. cikkben említett közös kérelmet 
nyújtott be, a megbízó az 51. cikkben 
említett elektronikus rendszeren keresztül 
bejelent minden, a (2) bekezdésben említett 
eseményt.

Abban az esetben, ha a klinikai vizsgálatra
a megbízó az 56. cikkben említett közös 
kérelmet nyújtott be, a megbízó az 51. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül bejelent minden, az (1) és a (2) 
bekezdésben említett eseményt.

Or. en

Módosítás 97
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
59 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 váratlan 
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esemény;

Or. en

Módosítás 98
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok és a Bizottság 
kialakítják és garantálják a nemzeti 
nyilvántartások és a 60. cikkben említett 
elektronikus vigilancia-rendszer 
interoperabilitását, az adatok e rendszerbe 
történő automatikus exportálásának 
biztosítására, a párhuzamos 
nyilvántartások egyidejű elkerülésével.

Or. en

Indokolás

A széles populációkat lefedő, kiváló minőségű nyilvántartások megakadályozzák a 
nyilvántartások felaprózódását, és segítségükkel jobb kép alkotható az orvostechnikai 
eszközök biztonságosságáról és hatásosságáról.

Módosítás 99
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok minden szükséges 
intézkedést meghoznak az egészségügyi 
szakemberek – köztük a gyógyszerészek –, 
felhasználók és a betegek az irányú 
ösztönzésére, hogy az (1) bekezdés a) 
pontjában említett, feltételezett baleseteket 
jelentsék be illetékes hatóságaiknak. Az 
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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 eseményrõl. 
A gyártónak kell biztosítania a megfelelõ 
nyomon követõ intézkedések 
meghozatalát.

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 eseményrõl. A gyártónak kell 
biztosítania a megfelelõ nyomon követõ 
intézkedések meghozatalát.

Or. fr

Módosítás 100
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
60 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, a kijelölt 
szervezetek és – a szellemi tulajdonjog 
védelmének sérelme nélkül – az 
egészségügyi szakemberek és a lakosság 
számára. A 60. cikk (1) bekezdése a)–e) 
pontjában említett adatokat nem tekintik 
üzleti titoknak minősülő információnak.

Or. en

Indokolás

A klinikai adatok hozzáférhetõsége nélkülözhetetlen a rendszer átláthatóságának 
megõrzéséhez, valamint a független tudományos szereplõk és orvosszakmai szervezetek által 
végzett elemzéshez. Az ilyen klinikai adatok esetében nem merül fel a szellemi tulajdonjog 
vagy üzleti szempontból érzékeny jelleg kérdése.

Módosítás 101
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Ennek a rendeletnek biztosítania kell a megfelelõ szintû tájékoztatást.

Módosítás 102
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az e rendelet 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókkal kapcsolatos 
rendelkezéseket, és meghozzák a szankciók 
végrehajtása érdekében szükséges 
valamennyi intézkedést. Az elõírt 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejûnek kell lenniük. A 
tagállamok e rendelkezésekrõl [e rendelet 
alkalmazási idõpontját megelõzõ 3 hónap]-
ig tájékoztatják a Bizottságot, és 
haladéktalanul értesítik az e 
rendelkezéseket érintõ minden késõbbi 
módosításról is.

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

Or. en
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Módosítás 103
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezt a rendeletet [öt évvel a 
hatálybalépését követően]-tól/től kell 
alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet [három évvel a 
hatálybalépését követően]-tól/től kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 104
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. a C. és D. osztályba sorolt eszközök 
esetében a biztonságosságra és a 
teljesítõképességre vonatkozó összefoglaló,

15. a C. és D. osztályba sorolt eszközök 
esetében a biztonságosságra és a 
teljesítőképességre vonatkozó összefoglaló, 
valamint a klinikai vizsgálat és a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követés során összegyűjtött teljes 
adatkészlet.

Or. en

Módosítás 105
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 1 szakasz – 4 pont – 4.4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A kijelölt szervezetnek véletlenszerû, 
elõre be nem jelentett gyárlátogatásokat 
kell tennie a gyártó vagy indokolt esetben a 
gyártó beszállítóinak és/vagy 

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

alvállalkozóinak telephelyein, melyeket a 
4.3. szakaszban említett periodikus 
felügyeleti értékeléssel ötvözve vagy ezen 
felügyeleti értékelésen felül kell 
teljesítenie. A kijelölt szervezetnek az előre 
be nem jelentett ellenőrzésekre 
vonatkozóan tervet kell készítenie, amely 
nem követhet évi egy ellenőrzésnél ritkább 
ütemezést, és nem juthat a gyártó 
tudomására.

Or. en

Módosítás 106
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
8 melléklet – 2 szakasz – 6 pont – 6.2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A kijelölt szervezet döntéshozatala során 
kellőképpen figyelembe veszi a 
gyógyszerek tekintetében illetékes hatóság 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség által 
esetlegesen kifejezett véleményt. Végső
döntését továbbítja a gyógyszerek 
tekintetében illetékes hatóságnak vagy az 
Európai Gyógyszerügynökségnek. Az EU-
tervvizsgálati tanúsítványt a 6.1. szakasz d) 
pontja szerint kell kiállítani.

e) A kijelölt szervezet döntéshozatala során 
kellőképpen figyelembe veszi a 
gyógyszerek tekintetében illetékes hatóság 
vagy az Európai Gyógyszerügynökség által 
esetlegesen kifejezett véleményt. Ha a 
kijelölt szervezet eltér ettől az állásponttól, 
végső döntését megindokolja a 
gyógyszerek tekintetében illetékes 
hatóságnak vagy az Európai 
Gyógyszerügynökségnek Ha nem jutnak 
megegyezésre, az ügyet az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoporthoz utalják. Az EU-tervvizsgálati 
tanúsítványt a 6.1. szakasz d) pontja szerint 
kell kiállítani.

Or. en

Indokolás

A javaslat kijelenti, hogy a kijelölt szervezet „kellõképpen figyelembe veszi” az EMA által 
kifejezett véleményt (VIII. melléklet, 6.2.(e) pont). Ez tág teret enged az értelmezésnek, és bár 
a kijelölt szervezet nem köteles követni az EMA véleményét, felettébb valószínûtlen, hogy 
figyelmen kívül hagyja azt. Annak meghatározására van tehát szükség, hogy mi történik, ha az 
EMA és a kijelölt szervezet értékelése nem áll összhangban.
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Módosítás 107
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.1 – 1.2.1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1.4. Az analitikai teljesítőképességről 
szóló adatokat a klinikai bizonyítékról 
szóló jelentés részeként össze kell foglalni.

1.2.1.4. Az analitikai teljesítőképességről 
szóló teljes adatkészlet a klinikai 
bizonyítékról szóló jelentéshez mellékelve 
szerepel, és annak részeként össze lehet 
foglalni.

Or. en

Indokolás

A megfelelõ ellenõrzés érdekében; az adatkészlet már megvan, és semmilyen további terhet 
nem jelent.

Módosítás 108
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.2 – 1.2.1.5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2.5. A klinikai teljesítőképességre 
vonatkozó adatokat a klinikai 
bizonyítékról szóló jelentés részeként 
össze kell foglalni.

1.2.2.5. A klinikai teljesítőképességre 
vonatkozó teljes adatkészlet a klinikai 
bizonyítékról szóló jelentéshez mellékelve 
szerepel, és annak részeként össze lehet 
foglalni.

Or. en

Indokolás

A megfelelõ ellenõrzés érdekében; az adatkészlet már megvan, és semmilyen további terhet 
nem jelent.
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Módosítás 109
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.2 pont – 1.2.2.6 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint C. osztályba sorolt 
eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit és a vizsgálati terv 
releváns részleteit tartalmazza,

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint C. osztályba sorolt 
eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit és a vizsgálati terv 
releváns részleteit, valamint a teljes 
adatkészletet tartalmazza,

Or. en

Módosítás 110
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 1 pont – 1.2.2 pont – 1.2.2.6 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint D. osztályba sorolt 
eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit, a vizsgálati terv releváns 
részleteit és az egyes adatpontokat
tartalmazza.

– a VII. mellékletben meghatározott 
szabályok szerint D. osztályba sorolt 
eszközök esetében a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentés az 
adatelemzés módszerét, a vizsgálat 
következtetéseit, a vizsgálati terv releváns 
részleteit és a teljes adatkészletet 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 111
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
minden egyes lépését, a vizsgálat 
szükségességének és indoklásának első 
mérlegelésétől egészen az eredmények 
közzétételéig, elismert etikai elvekkel 
összhangban kell elvégezni, ilyen pl. az 
Orvosok Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozata az emberi alanyokat bevonó 
orvosi kutatás etikai elveiről, amelyet a 
Helsinkiben (Finnország) 1964-ben 
megrendezett 18. Orvosi Világtalálkozón 
fogadtak el, és amelyet legutóbb 2008-ban 
az Orvosok Világszövetségének 59. 
találkozóján Szöulban (Koreában) fogadtak 
el.

A klinikai teljesítőképesség-vizsgálat 
minden egyes lépését, a vizsgálat 
szükségességének és indoklásának első 
mérlegelésétől egészen az eredmények 
közzétételéig, elismert etikai elvekkel 
összhangban kell elvégezni, ilyen pl. az 
Orvosok Világszövetségének Helsinki 
Nyilatkozata az emberi alanyokat bevonó 
orvosi kutatás etikai elveiről, amelyet a 
Helsinkiben (Finnország) 1964-ben 
megrendezett 18. Orvosi Világtalálkozón 
fogadtak el, és amelyet legutóbb 2008-ban 
az Orvosok Világszövetségének 59. 
találkozóján Szöulban (Koreában) fogadtak 
el. A fenti elveknek való megfelelés az 
érintett etikai bizottság kedvező 
véleményével nyer megállapítást.

Or. en

Módosítás 112
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 2 pont – 2.3 pont – 2.3.3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az orvos vagy más felelõs meghatalmazott 
személy által aláírt klinikai 
teljesítõképesség-vizsgálati jelentésnek 
dokumentált információkat kell 
tartalmaznia a klinikai teljesítõképesség-
vizsgálati tervrõl, a klinikai 
teljesítõképesség-vizsgálat eredményeirõl 
és következtetéseirõl, ideértve a 
kedvezõtlen eredményeket is. Az 
eredményeknek és következtetéseknek 
átláthatónak, elfogulatlannak és klinikailag 
relevánsnak kell lenniük. A jelentés 
elegendõ információt tartalmaz ahhoz, 
hogy független fél más dokumentumokra 
való hivatkozás nélkül is megértse. A 

Az orvos vagy más felelős meghatalmazott 
személy által aláírt klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálati jelentésnek 
dokumentált információkat kell 
tartalmaznia a klinikai teljesítőképesség-
vizsgálati tervről, a klinikai 
teljesítőképesség-vizsgálat eredményeiről 
és következtetéseiről, ideértve a 
kedvezőtlen eredményeket is. Az 
eredményeknek és következtetéseknek 
átláthatónak, elfogulatlannak és klinikailag 
relevánsnak kell lenniük. A jelentés 
elegendő információt tartalmaz ahhoz, 
hogy független fél más dokumentumokra 
való hivatkozás nélkül is megértse. A 
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jelentés tartalmazza a terv minden 
megfelelõ módosítását vagy eltérését és az 
adatok kizárását a megfelelõ indokokkal.

jelentés tartalmazza a terv minden 
megfelelő módosítását vagy eltérését és az 
adatok kizárását a megfelelő indokokkal. A 
jelentéshez a 3.1. pontban leírt, klinikai 
bizonyítékokról szóló jelentést kell 
mellékelni, és az 51. cikkben említett 
elektronikus rendszer révén az eszköz 
forgalomba hozatalával egyidejűleg 
hozzáférhetőnek kell lennie a 
nyilvánosság számára.

Or. en

Módosítás 113
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
12 melléklet – 1 szakasz – 3 pont – 3.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.3. A klinikai bizonyítékot és 
dokumentációját az érintett eszköz teljes 
életciklusa során aktualizálni kell a 8. cikk 
(5) bekezdésében említett, a gyártó 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervének végrehajtása során nyert adatok 
alapján, amelynek e melléklet B. része 
szerint tartalmaznia kell egy tervet az 
eszköz forgalomba hozatal utáni 
termékkövetéséhez.

3.3. A klinikai bizonyíték adatait és 
dokumentációját az érintett eszköz teljes 
életciklusa során aktualizálni kell a 8. cikk 
(5) bekezdésében említett, a gyártó 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervének végrehajtása során nyert adatok 
alapján, amelynek e melléklet B. része 
szerint tartalmaznia kell egy tervet az 
eszköz forgalomba hozatal utáni 
termékkövetéséhez. A klinikai bizonyíték 
adatai és a forgalomba hozatal utáni 
nyomon követés révén megvalósuló 
későbbi frissítései az 51. cikkben és a 60. 
cikkben említett elektronikus 
rendszereken keresztül nyilvánosan 
hozzáférhetők.

Or. en


