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Módosítás 88
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az eszköz funkcionális része 
cseréjének elkerülése, azaz annak 
érdekében, hogy a beteget felesleges 
kockázatnak vagy kényelmetlenségnek 
tegyék ki, az egynél több beültethető 
részből álló eszközök, például a 
csípőimplantátumok esetében biztosítani 
kell a különböző gyártók által gyártott 
részek összeférhetőségét.  A Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia, hogy szükség van-e 
további intézkedésekre annak érdekében, 
hogy biztosítsák a különböző gyártók által 
gyártott csípőimplantátumok egyenértékű 
részeinek összeférhetőségét, figyelembe 
véve, hogy csípőműtét leggyakrabban
idősebb embereken végeznek, akik 
számára a műtétek fokozottabb 
egészségügyi kockázattal járnak.

Or. en

Módosítás 89
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket alapvető tájékoztatásban kell 
részesíteni a beültetett eszközről oly 
módon, hogy az eszköz azonosítható 
legyen, és a betegek értesüljenek minden 
szükséges figyelmeztetésről és 
meghozandó óvintézkedésről, mint pl. 
hogy az eszköz kompatibilis-e bizonyos 
diagnosztikai eszközökkel vagy biztonsági 

(32) A beültetett eszközzel rendelkező 
betegeket alapvető tájékoztatásban kell 
részesíteni a beültetett eszközről oly 
módon, hogy az eszköz azonosítható 
legyen, és a betegek értesüljenek az eszköz 
főbb jellemzőiről, a lehetséges 
mellékhatásokról, a lehetséges 
egészségügyi kockázatokra vonatkozó 
figyelmeztetésről, a műtét utáni 
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ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

felülvizsgálati rendszerről, valamint 
minden szükséges figyelmeztetésről és 
meghozandó óvintézkedésről, mint pl. 
hogy az eszköz kompatibilis-e bizonyos 
diagnosztikai eszközökkel vagy biztonsági 
ellenőrzésekre használatos átvilágító 
berendezésekkel.

Or. en

Módosítás 90
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az 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.

(34) A nemzetközi útmutatásokon alapuló 
egyedi eszközazonosító rendszer által az 
orvostechnikai eszközök 
nyomonkövethetőségének hatására a javuló 
esetbejelentésnek, a célirányos helyszíni 
biztonsági korrekciós intézkedéseknek és 
az illetékes hatóságok által végzett 
figyelemmel kísérés javulásának 
köszönhetően várhatóan jelentősen javulnia 
kell az 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 rendszernek lehetőség szerint 
összeegyeztethetőnek kell lennie az ilyen 
környezetben már bevezetett egyéb 
hitelesítési rendszerekkel.

Or. fr

Módosítás 91
Antonyia Parvanova
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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 jelentést 
kell készíteniük az eszköz fő biztonsági és 
teljesítőképességbeli szempontjairól, 
valamint a klinikai értékelés 
eredményeiről. A biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó jelentésnek 
nyilvánosan elérhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 92
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
EUMSZ 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: az e 
rendelet hatálya alá tartozó olyan 
termékek, amelyek hasonlóak az 
orvostechnikai eszközökhöz, de nem 
feltétlenül orvosi célúak; a nanoanyagok 
fogalommeghatározásának a műszaki 
fejlődéshez és az uniós és nemzetközi 
szintű fejleményekhez igazítása; a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat és a kijelölt 
szervezetek által kiadott tanúsítványok 
minimális tartalma, a kijelölt 
szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 

(64) Az egészség és a biztonság magas 
szintjének fenntartása érdekében az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti aktusok 
elfogadásának hatáskörét át kell ruházni a 
Bizottságra a következők tekintetében: a 
kijelölt szervezetekkel szemben támasztott 
minimumkövetelmények, az osztályozási 
szabályok, a teljesítőképességre vonatkozó 
klinikai vizsgálatok jóváhagyásához 
benyújtandó dokumentáció; az egyedi 
eszközazonosító rendszer létrehozása; az 
orvostechnikai eszközök és bizonyos 
gazdasági szereplők regisztrációjához 
benyújtandó információk; a kijelölt 
szervezetek kinevezésével és figyelemmel 
kísérésével kapcsolatos díjak mértéke és 
felépítése; a teljesítőképességre vonatkozó 
klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos, 
nyilvánosan elérhető információk; uniós 
szintű, megelőző egészségvédelmi 
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szabályok, a megfelelőségértékelési 
eljárások, valamint a klinikai vizsgálatok 
jóváhagyásához benyújtandó 
dokumentációnak a műszaki fejlődéshez 
igazítása; az egyedi eszközazonosító 
rendszer létrehozása; az orvostechnikai 
eszközök és bizonyos gazdasági szereplők 
regisztrációjához benyújtandó információk; 
a kijelölt szervezetek kinevezésével és 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos díjak 
mértéke és felépítése; a klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos, nyilvánosan 
elérhető információk; uniós szintű, 
megelőző egészségvédelmi intézkedések 
elfogadása; továbbá az Európai Unió 
referencialaboratóriumainak feladatai és 
kritériumai, valamint az általuk kiadott 
tudományos véleményekkel kapcsolatos 
díjak mértéke és felépítése.  Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – többek között szakértői 
szinten – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

intézkedések elfogadása; továbbá az 
Európai Unió referencialaboratóriumainak 
feladatai és kritériumai, valamint az általuk 
kiadott tudományos véleményekkel 
kapcsolatos díjak mértéke és felépítése. E 
rendelet lényeges elemei azonban, köztük 
a biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények, a 
műszaki dokumentációban 
meghatározandó elemek, az EU-
megfelelőségi nyilatkozat minimális 
tartalma, a megfelelőségértékelési 
eljárások módosítása vagy kiegészítése, 
kizárólag rendes jogalkotási eljárás 
keretében módosítható. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során – többek között szakértői szinten –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. en

Indokolás

Az említett részek a jogszabály elengedhetetlen elemét alkotják, ezért a Szerződés 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktussal nem módosíthatók.

Módosítás 93
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A Bizottság megfelelően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 

(67) A Bizottság megfelelően indokolt 
esetekben azonnal alkalmazandó 
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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 orvostechnikai 
eszközzel szembeni, adott tagállami 
átmeneti intézkedés vagy egy tagállami 
átmeneti megelőző egészségvédelmi 
intézkedés indokolt-e vagy sem; valamint 
egy kockázatot jelentő orvostechnikai 
eszközzel szemben uniós intézkedés 
elfogadása, ha rendkívül sürgős esetekben 
szükséges.

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 orvostechnikai 
eszközzel szembeni, adott tagállami 
átmeneti intézkedés vagy egy tagállami 
átmeneti megelőző egészségvédelmi 
intézkedés indokolt-e vagy sem; valamint 
egy kockázatot jelentő orvostechnikai 
eszközzel szemben uniós intézkedés 
elfogadása, ha rendkívül sürgős esetekben 
szükséges. A szóban forgó végrehajtási 
aktusok megfelelőségének biztosítása 
érdekében az indokolást ésszerű időn 
belül értékelni kell.

Or. en

Módosítás 94
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha egy adott eszköz forgalomba 
hozatalkor vagy a gyártó utasításai szerinti 
használatkor szerves részként olyan 
anyagot tartalmaz, amely külön használva 
a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében gyógyszernek 
minősülne, ideértve az említett irányelv 1. 
cikkének (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint az emberi vérből 
vagy emberi plazmából származó 
gyógyszert is, amelynek az adott eszközt 
tekintve alárendelt hatása van, az eszközt 
ezzel a rendelettel összhangban kell 
értékelni és engedélyezni.

Ha egy adott eszköz forgalomba hozatalkor 
vagy a gyártó utasításai szerinti 
használatkor szerves részként olyan 
anyagot tartalmaz, amely külön használva 
a 2001/83/EK irányelv 1. cikkének (2) 
bekezdése értelmében gyógyszernek 
minősülne, ideértve az említett irányelv 1. 
cikkének (10) bekezdésében 
meghatározottak szerint az emberi vérből 
vagy emberi plazmából származó 
gyógyszert is, amelynek az adott eszközt 
tekintve alárendelt hatása van, az eszközt a 
nemzeti gyógyszerügynökséggel vagy az 
Európai Gyógyszerügynökséggel folytatott 
konzultációt követően ezzel a rendelettel 
összhangban kell értékelni és engedélyezni.
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Or. en

Módosítás 95
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont – 5 francia bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

és amely célját az emberi szervezetben 
vagy az emberi testen nem farmakológiai, 
immunológiai eszközök vagy anyagcsere 
útján éri el.

Or. en

Módosítás 96
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont – 5 francia bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek orvostechnikai 
eszközöknek tekintendők függetlenül attól, 
hogy a gyártó orvosi célra szánta-e őket.

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek és külső fizikai 
tényezőket alkalmazó termékek
orvostechnikai eszközöknek tekintendők.

Or. fr

Módosítás 97
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 1 pont – 5 francia bekezdés – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben felsorolt, beültethető vagy 
más invazív termékek orvostechnikai 
eszközöknek tekintendők függetlenül attól, 
hogy a gyártó orvosi célra szánta-e őket.

Az emberi felhasználásra szánt, a XV. 
mellékletben nem teljes körűen felsorolt, 
beültethető vagy más invazív termékek e 
rendelet alkalmazásában orvostechnikai 
eszközöknek tekintendők függetlenül attól, 
hogy a gyártó orvosi célra szánta-e őket.

Or. pt

Módosítás 98
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül a
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

4) „aktív eszköz”: bármilyen olyan eszköz, 
amelynek működése elektromos 
energiaforrástól vagy bármely más olyan 
erőforrástól függ, amely nem közvetlenül 
az emberi test által előállított vagy
gravitációs eredetű, és az ilyen energia 
sűrűségének megváltoztatásával vagy az 
energia átalakításával működik. Nem 
minősülnek aktív eszköznek azok az 
eszközök, amelyek energia, anyagok vagy 
más elemek egy aktív eszköz és a beteg 
közötti, lényeges változás nélküli átvitelére 
szolgálnak.

Or. en

Módosítás 99
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 4 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önálló szoftver aktív eszköznek 
minősül,

törölve

Or. en

Indokolás

Szerkezeti okokból: „Az önálló szoftver aktív eszköznek minősül” mondatot át kell helyezni a 
2. cikk (1) bekezdésének 4. pontjából a VII. melléklet 9. szabályába. 

Módosítás 100
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 5 pont – 2 francia bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

klinikai beavatkozás útján, valamint azzal a 
szándékkal, hogy az eljárás után is ott 
maradjon.

klinikai beavatkozás útján, valamint azzal a 
szándékkal, hogy az eljárás után is ott 
maradjon, kivéve, ha a terméket fogakba 
helyezik be.

Or. de

Indokolás

A fogászati tömőanyagok hétköznapi fogorvosi anyagok, amelyeket naponta több ezer 
emberen alkalmaznak anélkül, hogy egészségügyi problémát okoznának. A fogászati 
tömőanyagok ezért ne tartozzanak a nagy kockázati szintet jelentő termékekre vonatkozó 
forgalomba hozatali engedélyezés hatálya alá, mivel az ilyen ténylegesen nagy kockázati 
szintet jelentő termékek és a fogászati tömőanyagok kockázatai objektíven feltűnő eltéréseket 
mutatnak.

Módosítás 101
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 31 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a) „biztonság”: a beteg vagy a 
felhasználó számára elfogadhatatlan 
mértékű kockázatok hiánya vagy 
kiküszöbölése;

Or. en

Módosítás 102
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 32 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32) „klinikai értékelés”: egy adott 
eszközzel kapcsolatos klinikai adatok 
értékelése és elemzése a gyártó által előírt 
rendeltetés szerint használt eszköz 
biztonságosságának és
teljesítőképességének ellenőrzése céljából,

32) „klinikai értékelés”: egy adott 
eszközzel kapcsolatos klinikai adatok 
értékelése és elemzése a gyártó által előírt 
rendeltetés szerint használt eszköz 
biztonságosságának, teljesítőképességének 
és hatásosságának ellenőrzése céljából,

Or. en

Módosítás 103
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 összes 
információ, amely a következők forrásból 
származik:

Or. en
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Módosítás 104
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 36 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szóban forgó eszközre vagy a szóban 
forgó eszközzel igazolhatóan egyenértékű, 
hasonló eszközre vonatkozó egyéb klinikai 
tapasztalatokról szóló publikált és/vagy 
publikálatlan jelentések;

– a szóban forgó eszközre vagy a szóban 
forgó eszközzel igazolhatóan egyenértékű, 
hasonló eszközre vonatkozó egyéb klinikai 
tapasztalatokról szóló publikált jelentések;

Or. en

Indokolás

Átláthatósági okokból; a jó minőségű klinikai adatok elengedhetetlenek egy orvostechnikai 
eszköz biztonságosságának és teljesítőképességének megfelelő értékeléséhez.

Módosítás 105
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36a) „teljesítőképesség”: egy eszköz azon 
képessége, hogy a gyártó által szándékolt
hatást – a beteg orvosi kezelésre szoruló 
állapotához képest – elérje, a technikai 
képességek és a klinikai követelmények
megvalósítását is beleértve;

Or. en

Módosítás 106
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 37 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37) „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai vizsgálat indításáért és 
irányításáért felelősséget vállal,

37) „megbízó”: az a személy, vállalkozás, 
intézmény vagy szervezet, aki/amely egy 
klinikai vizsgálat indításáért, irányításáért 
vagy finanszírozásáért felelősséget vállal,

Or. en

Módosítás 107
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 40 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40) „eszközhiba”: egy adott vizsgálatra 
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.

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

Or. en

Módosítás 108
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(2) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
meghatározza a határtermékek jogi 
státuszát az EU multidiszciplináris 
szakértői csoportjának véleménye alapján, 
mely csoport az orvostechnikai eszközök, 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
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termékek terén a tagállamok megosszák 
egymással szakértelmüket, hogy 
meghatározhassák egy adott termék, 
kategória vagy termékcsoport megfelelő 
jogi státuszát.

eszközök, gyógyszerek, emberi szövetek és 
sejtek, kozmetikai termékek, biocidok és
élelmiszerek szakértőiből áll. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk 
(3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 109
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A testnyíláson vagy testfelületen 
keresztül a testbe behatoló anyagokból 
vagy anyagok kombinációjából álló azon 
termékek vagy termékcsoportok 
tekintetében, amelyeket a 
multidiszciplináris szakértői csoport 
orvostechnikai eszközöknek minősített, a 
Bizottság a tényleges kockázatok és az 
érvényes tudományos bizonyítékok 
alapján, végrehajtási jogi aktusok útján 
meghatározza a kockázati besorolást. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 110
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki fejlődés fényében, és 
figyelembe véve a célfelhasználókat és 
betegeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények – ideértve a gyártó által 
biztosított információkat is – módosítása 
vagy kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

A biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények a jogszabály 
elengedhetetlen elemét alkotják, ezért a Szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal nem módosíthatók.

Módosítás 111
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A műszaki fejlődés fényében, és 
figyelembe véve a célfelhasználókat és 
betegeket, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 89. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I. mellékletben 
meghatározott, a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelmények – ideértve a gyártó által 
biztosított információkat is – módosítása 
vagy kiegészítése céljából.

törölve

Or. en
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Módosítás 112
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
elemeinek módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. en

Indokolás

A biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános követelmények a jogszabály 
elengedhetetlen elemét alkotják, ezért a Szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal nem módosíthatók.

Módosítás 113
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A műszaki fejlődés fényében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a II. mellékletben 
meghatározott műszaki dokumentáció 
elemeinek módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 114
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – 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, nyilvántartására 
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. Ha a 
forgalomba hozatal utáni klinikai nyomon 
követést szükségtelennek ítélik, ezt a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell.

Az eszköz gyártója – kivéve a rendelésre 
készült eszközök gyártóit – 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, 
nyilvántartására, a vigilancia 62. cikkben 
említett elektronikus rendszerében való 
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.

Ha a forgalomba hozatal utáni klinikai 
nyomon követést szükségtelennek ítélik, 
ezt a forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervben kellőképpen igazolni és 
dokumentálni kell, és az illetékes 
hatóságnak jóvá kell hagynia.

A második albekezdés a III. osztályba 
sorolt orvostechnikai eszközökre nem 
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vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök felügyeletének javítása érdekében a III. osztályba sorolt 
forgalmazott eszközök valamennyi gyártójának rögzítenie kell a váratlan eseményeket az 
elektronikus rendszerben. Az életmentő vagy az életet fenntartó eszközök esetében ez 
elengedhetetlenül szükséges a nemkívánatos események és eszközhibák korai felderítéséhez, 
mielőtt nagyszámú beteg lenne kitéve ilyen kockázatnak. A központi bejelentés a klinikai 
tapasztalatok automatizált felügyeleti rendszereinek fejlesztése, a betegellátáshoz szükséges 
adatok felhalmozása, valamint az új eszközök bevezetett termékekkel való összehasonlítása 
céljából is fontos.

Módosítás 115
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Még mielőtt forgalomba hozzák az 
eszközt, a forgalmazók igazolják, hogy a 
következő követelmények teljesülnek:

Még mielőtt a piacon első alkalommal
elérhetővé teszik az eszközt, a forgalmazók 
igazolják, hogy a következő 
követelmények teljesülnek:

Or. de

Indokolás

A forgalmazói hálózatban a forgalmazó felel a termékbiztonságért. Az eszköz biztonságossága 
vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importőr felelősségi körébe tartozik.

Módosítás 116
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 

b) ha nem áll rendelkezésre a gyártó vagy 
az importőr megfelelőségi nyilatkozata, 
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értelmében rendelkezésre bocsátandó 
információk,

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

Or. de

Indokolás

A forgalmazó a forgalmazói hálózatban felel a termékbiztonságért. Az eszköz biztonságossága 
vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importőr felelősségi körébe tartozik.

Módosítás 117
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 importőr 
eleget tett a 24. cikk, illetve a 11. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeknek.

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

Or. de

Indokolás

A forgalmazó a forgalmazói hálózatban felel a termékbiztonságért. Az eszköz biztonságossága 
vagy a dokumentáció teljessége a gyártó és az importőr felelősségi körébe tartozik.

Módosítás 118
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 képviselőjét és az 

(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 képviselőjét és az 
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importőrt, valamint gondoskodnak a 
szükséges korrekciós intézkedések 
meghozataláról a szóban forgó eszköz 
megfelelőségének 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 
intézkedésekről.

importőrt, valamint tevékenységük 
keretében gondoskodnak a szükséges 
korrekciós intézkedések meghozataláról a 
szóban forgó eszköz megfelelőségének 
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 intézkedésekről.

Or. de

Indokolás

Különbséget kell tenni a forgalmazói hálózat különböző szereplői között.

Módosítás 119
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján gyakorlati iránymutatásokat és 
uniós szabványokat állapít meg annak 
érdekében, hogy biztosítsa az egyszer 
használatos orvostechnikai eszközök 
olyan biztonságos újrafeldolgozását, 
amely az eredeti eszközhöz viszonyítva 
legalább azonos szintű biztonságosságot 
és teljesítőképességet garantál.  Ennek 
során a Bizottság biztosítja, hogy az 
említett szabványok összhangban álljanak 
a legújabb tudományos bizonyítékokkal, a 
vonatkozó ISO szabványokkal vagy 
elismert nemzetközi szabványalkotó 
szervezetek által elfogadott egyéb 
nemzetközi műszaki szabványokkal, 
feltéve, hogy ezek az ISO szabványokkal 
legalább azonos szintű biztonságosságot 
és teljesítőképességet garantálnak.
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Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 120
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján, továbbá az orvostechnikai eszközök 
jogi szabályozásával foglalkozó 
nemzetközi fórummal és nemzetközi 
szabványalkotó testületekkel 
együttműködve magas szintű minőségi és 
biztonsági előírások világos rendszerét 
állapítja meg az egyszer használatos 
eszközök újrafeldolgozása tekintetében, az 
újrafeldolgozott eszközök gyártóira 
vonatkozó egyedi követelményeket is 
beleértve.

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
88. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 121
Andreas Schwab

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

(1) A beültethető eszköz gyártója annak az 
eszközzel együtt egy implantátumkísérő
kártyát is rendelkezésre bocsát, amelyet 
átadnak annak a betegnek, akibe az 
eszközt beültették.

(1) A beültethető, steril csomagolású
eszköz gyártója az egészségügyi 
szakembernek vagy adott esetben annak a 
betegnek, akibe az eszközt beültetik,
előzetesen a rendelkezésére bocsátja az 
implantátum-útlevélen vagy az 
implantátumkísérő kártyán feltüntetendő 
információkat.

Or. en

Módosítás 122
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés első albekezdése nem 
vonatkozik a fogászati tömőanyagokra, a 
kapcsokra és a varróanyagokra. 

Or. fr

Módosítás 123
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő implantátumok kivételt 
jelentenek e kötelezettség alól: 
varróanyagok, kapcsok, fogászati 
implantátumok, csavarok, lemezek és az 
ortopédiai implantátumok tartozékai.

Or. en
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Módosítás 124
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján rendszeresen frissíti azon 
beültethető eszközök listáját, amelyeknek 
nem kell megfelelniük ennek a 
kötelezettségnek. Ezeket a végrehajtási 
jogi aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 125
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az eszközök jellemzőinek rövid leírása, 
a felhasznált anyagokat is beleértve;

Or. en

Módosítás 126
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) azok a lehetséges nemkívánatos 
események, amelyek a klinikai 
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értékelésből és vizsgálatból származó 
adatok alapján bekövetkezhetnek.

Or. en

Módosítás 127
Antonyia Parvanova

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok nemzeti 
rendelkezéseket vezethetnek be, amelyek 
előírják, hogy az implantátumkártya a 
műtét utáni felülvizsgálati rendszerre 
vonatkozóan is tartalmazzon 
információkat, továbbá hogy a kártyát a 
beteg és a műtétért felelős sebész egyaránt 
írja alá.

Or. en

Módosítás 128
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
17 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 Unió
egyik hivatalos nyelvén kell kiadni.
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Or. en

Módosítás 129
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 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 nyilatkozatnak az egyik 
hivatalos uniós nyelven hozzáférhetőnek 
kell lennie.

Or. en

Indokolás

Az uniós nyilatkozatok több nyelvre való lefordítása túlzott terhet jelent, és felesleges.

Módosítás 130
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés fényében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
89. cikk szerint felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az EU-
megfelelőségi nyilatkozat III. 
mellékletben meghatározott minimális 
tartalmának módosítása vagy kiegészítése 
céljából.

törölve
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Or. en

Indokolás

Mint a jogszabályoknak való megfelelés igazolásának legfontosabb eszköze, a megfelelőségi 
nyilatkozat elengedhetetlen jogszabályi elem, ezért a Szerződés 290. cikke szerinti
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal nem módosítható.

Módosítás 131
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

(1) Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 132
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 

(1) Minden természetes vagy jogi személy, 
amely kifejezetten egy hibás vagy 
elhasználódott eszköz azonos vagy hasonló 
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részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. A 
tagállamok illetékes hatóságai számára 
elérhetővé kell tenni az ezt alátámasztó 
bizonyítékokat.

részének vagy alkatrészének pótlására 
szánt árucikket hoz forgalomba abból a 
célból, hogy az eszköz teljesítőképességére 
vagy biztonságosságára vonatkozó 
jellemzők jelentős megváltoztatása nélkül 
fenntartsa vagy helyreállítsa az eszköz 
funkcióját, gondoskodik arról, hogy az ne 
befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét. Az 
egynél több beültethető részből álló 
eszközök esetében azt is biztosítani kell, 
hogy az ilyen árucikk ne tegye 
szükségessé az egész eszköz kicserélését az 
eszköz funkcionális részével való 
összeférhetetlensége miatt.  A tagállamok 
illetékes hatóságai számára elérhetővé kell 
tenni az ezt alátámasztó bizonyítékokat.

Or. en

Módosítás 133
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy árucikk, amelyet kifejezetten egy 
adott eszköz részének vagy alkatrészének a 
pótlására szánnak, és amely jelentősen
megváltoztatja az eszköz 
biztonságosságára és teljesítőképességére 
vonatkozó jellemzőket, külön eszköznek 
tekintendő.

(2) Egy árucikk, amelyet kifejezetten egy 
adott eszköz részének vagy alkatrészének a 
pótlására szánnak, és amely megváltoztatja
az eszköz biztonságosságára és 
teljesítőképességére vonatkozó 
jellemzőket, külön eszköznek tekintendő,
és eleget kell tennie az e rendeletben 
foglalt követelményeknek.

Or. en

Módosítás 134
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Minden jogi vagy természetes 
személy, aki egy eszközt az eszköz 
gyártójának hivatalos utasításai szerint 
felújít, gondoskodik arról, hogy a felújítás 
ne befolyásolja negatív módon az eszköz 
biztonságosságát és teljesítőképességét.

Or. en

Módosítás 135
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Minden jogi vagy természetes 
személy, aki egy eszközt az eszköz 
gyártójának hivatalos utasításai 
hiányában, illetve figyelmen kívül 
hagyásával vagy megsértésével felújít 
abból a célból, hogy az eszközt az Unión 
belüli további használatra alkalmassá 
tegye, a felújított eszköz gyártójának 
minősül, és köteles a gyártókat terhelő, e 
rendeletben rögzített kötelezettségeket 
vállalni.

Or. en

Módosítás 136
Ashley Fox

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

(1a) Az egyedi eszközazonosító rendszert a 
XIII. melléklet B. részének 3. szakaszában 
említett, a forgalomba hozatal utáni 
klinikai termékkövetésre vonatkozó 
értékelési jelentés eredményeivel 
aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 137
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a bizalmas üzleti adatok védelme iránti 
jogos érdek,

b) a bizalmas üzleti adatok védelme iránti 
jogos érdek, feltéve, hogy az nem ütközik a 
közegészség védelmének érdekével,

Or. pt

Módosítás 138
Nora Berra

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az orvostechnikai eszközökkel 
kapcsolatba kerülő szereplők által 
alkalmazott egyéb nyomonkövetési 
rendszerekkel való összeegyeztethetőség.

Or. fr
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Módosítás 139
Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 8 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az orvostechnikai eszközöknek már 
forgalomban lévő azonosítórendszereivel
való összeegyeztethetőség.

Or. de

Indokolás

A zavartalan működéshez fontos, hogy a nyomonkövetési rendszerek műszaki szempontból 
kompatibilisek legyenek egymással.

Módosítás 140
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve elektronikus rendszert hoz 
létre és kezel, hogy összegyűjtse és 
feldolgozza az eszközök leírásához és 
azonosításához, a gyártó és adott esetben a 
meghatalmazott képviselő és az importőr 
azonosításához szükséges és ezekkel 
arányos információkat. A gazdasági 
szereplők által benyújtandó információk 
részletesen az V. melléklet A. részében 
szerepelnek.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve elektronikus rendszert hoz 
létre és kezel, hogy összegyűjtse és 
feldolgozza az eszközök leírásához és 
azonosításához, a gyártó és adott esetben a 
meghatalmazott képviselő és az importőr 
azonosításához szükséges és ezekkel 
arányos információkat. A gazdasági 
szereplők által benyújtandó információk 
részletesen az V. melléklet A. részében 
szerepelnek. A Bizottság dönt arról, hogy 
melyik legyen a regisztráció tekintetében 
kötelező egyetlen közös nyelv. 

Or. en

Indokolás

A regisztrációra vonatkozóan egy egységesen kötelező nyelv célszerűnek tűnik.
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Módosítás 141
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mielőtt egy rendelésre készült vagy egy 
vizsgálatra szánt eszközön kívüli eszközt 
forgalomba hoznak, a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője benyújtja az 
elektronikus rendszerbe az (1) bekezdésben 
említett információkat.

(2) Mielőtt egy rendelésre készült vagy egy 
vizsgálatra szánt eszközön kívüli eszközt 
forgalomba hoznak, a gyártó vagy 
meghatalmazott képviselője benyújtja az 
elektronikus rendszerbe az (1) bekezdésben 
említett információkat. Biztosítani kell, 
hogy az európai regisztráción felül az 
egyes tagállamokban további nemzeti 
szintű regisztrációt ne írhassanak elő.

Or. en

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy az európai regisztráción felül az egyes tagállamokban nemzeti 
szintű regisztrációt ne írhassanak elő.

Módosítás 142
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(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. Az 
összefoglalóhoz a klinikai vizsgálat és a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés folyamán gyűjtött 
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érintett kijelölt szervezethez be kell 
nyújtani, és az összefoglalót a kijelölt 
szervezetnek hitelesítenie kell.

adatkészletet is mellékelni kell. 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 
szervezetnek hitelesítenie kell.

Or. en

Indokolás

Egy felhasználóbarát összefoglaló jelentést kellene az Eudameden keresztül a nyilvánosság 
számára elérhetővé tenni a teljes körű klinikai adatkészlettel együtt, amelyet független klinikai 
kutatók vagy egészségügyi szakemberek azután elemezhetnének.

Módosítás 143
António Fernando Correia de Campos

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 
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. Ezen információcsere, 
valamint a tagállami szinten 
meghatározott bevált gyakorlatok alapján 
a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől 
számított két éven belül meghatározza a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
értékeléséhez, kinevezéséhez és 
kijelöléséhez szükséges eljárásokra, 
továbbá a kijelölt szervezeteknek az 
érintett nemzeti hatóságok általi 
figyelemmel kísérésére vonatkozó 
iránymutatásokat.

Or. en
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Módosítás 144
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műszaki fejlődés fényében, valamint 
figyelembe véve az egyedi eszközök, 
eszközkategóriák vagy –csoportok 
értékeléséhez szükséges 
minimumkövetelményeket, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a VI. mellékletben 
meghatározott minimumkövetelmények 
módosítása vagy kiegészítése céljából.

törölve

Or. en

Módosítás 145
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Alvállalkozók bevonása kizárólag a 
megfelelőségértékeléshez kapcsolódó 
egyedi feladatokhoz megengedett, és a 
szóban forgó feladatok alvállalkozásba 
adásának szükségességét megfelelően 
indokolni kell a nemzeti hatóság felé.

Or. en

Módosítás 146
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A kijelölés iránti kérelemmel 
kapcsolatos eljárás és a kérelemnek a 32. 
cikk szerinti értékelése vonatkozik a 
kérelmező megfelelőségértékelő szervezet 
esetleges – különösen a harmadik 
országokban található – azon 
leányvállalataira is, amelyek részt vesznek
a megfelelőségértékelés folyamatában.

Or. pt

Módosítás 147
Andreas Schwab

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 
jelölhetnek ki, amelyek eleget tesznek a 
VI. mellékletben meghatározott 
követelményeknek, továbbá amelyek 
sikeresen megfeleltek a 32. cikk (3) 
bekezdése szerinti közös értékelési csoport 
által elvégzett első értékelésen, és az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a 44a. cikk szerinti 
pozitív ajánlást adott ki számukra.

Or. en

Módosítás 148
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 8 bekezdés
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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 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.

(8) Ha egy adott tagállam vagy a Bizottság 
a (7) bekezdéssel összhangban kifogást 
emel, a Bizottság a (7) bekezdésben 
említett időszak lejártától számított 5
napon belül tájékoztatja erről az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot. Az érintett felekkel 
folytatott konzultációt követően az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport a tájékoztatástól
számított 40 napon belül véleményt 
nyilvánít.

Or. en

Módosítás 149
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport vagy a Bizottság a (8) bekezdés 
szerint velük lefolytatott konzultációt 
követően véleményében a kijelölést teljes 
mértékben vagy részben elfogadhatónak 
minősíti, a Bizottság ennek megfelelően 
közzéteszi a kijelölést.

(9) Ha a (7) bekezdés szerint nem emelnek 
kifogást, vagy ha az orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs 
csoport a (8) bekezdés szerint velük 
lefolytatott konzultációt követően 
véleményében a kijelölést teljes mértékben 
elfogadhatónak minősíti, a Bizottság ennek 
megfelelően közzéteszi a kijelölést.

Ha az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport a (8) 
bekezdés szerint velük lefolytatott 
konzultációt követően véleményében 
kifogást emel, a kijelölő tagállam az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
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koordinációs csoport véleményének 
kézhezvételétől számított 28 napon belül 
megküldi írásbeli válaszát. A válasz kitér a 
véleményben említett kifogásokra, köztük 
a kifogások megoldása érdekében a 
kijelölő tagállam által tervezett lépésekre.
A Bizottság a válasz kézhezvételét 
követően azonnal közzéteszi a kijelölést az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport véleményének 
összefoglalásával és a tagállam válaszával 
együtt.

Or. en

Módosítás 150
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
három évvel, majd ezután háromévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

(4) A kijelölt szervezet kijelölését követő 
két évvel, majd ezután kétévente a 
szervezet székhelye szerinti tagállamnak, a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatósága és a 32. cikk (3) és (4) 
bekezdésében leírt eljárás szerint 
kinevezett közös értékelési csoport 
értékelést végez annak meghatározása 
érdekében, hogy a kijelölt szervezet 
továbbra is eleget tesz-e a VI. mellékletben 
meghatározott követelményeknek. A 
Bizottság vagy egy tagállam kérésére az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport bármikor 
megindíthatja az ebben a bekezdésben leírt 
értékelési folyamatot, ha indokolt 
aggodalom merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a kijelölt szervezet továbbra is 
megfelel-e a VI. mellékletben szereplő 
követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 151
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
37 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 szereplő követelményeknek, 
illetve a rá vonatkozó kötelezettségeknek. 
Ilyen vizsgálatokat saját kezdeményezésére 
is indíthat.

(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, 
illetve a rá vonatkozó kötelezettségeknek. 
Ilyen vizsgálatokat saját kezdeményezésére 
is indíthat, és ezek között szerepelhet a 32. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
összetételű közös értékelési csoport be 
nem jelentett látogatása a kijelölt 
szervezetnél.

Or. pt

Módosítás 152
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az illetékes hatóság bármely döntés előtt 
legalább 14 nappal értesíti az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot és a Bizottságot a 
tervezett döntéséről.

Az illetékes hatóság bármely döntés előtt 
legalább 14 nappal értesíti az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportot és a Bizottságot a 
tervezett döntéséről. A végleges döntést az 
Eudamedben nyilvánosan elérhetővé 
teszik.

Or. en
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Módosítás 153
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából.

(3) A Bizottság egy tagállam kérésére vagy 
saját kezdeményezésére végrehajtási jogi 
aktus útján a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok alkalmazásáról 
határozhat egy adott eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport 
tekintetében, azok osztályának 
meghatározása céljából. Ilyen határozatra 
különösen a tagállamok közötti eltérő 
határozatok ügyének rendezése érdekében 
van szükség.

Or. en

Módosítás 154
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 61−75 
cikkekben leírt vigilanciai és 
piacfelügyeleti tevékenységek során 
újonnan válik ismertté, a Bizottság a 89. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 
következőkről:

törölve

a) döntés arról, hogy egy eszköz, 
eszközkategória vagy eszközcsoport a VII. 
mellékletben szereplő osztályozási 
kritériumoktól eltérve egy másik osztályba 
sorolandó;
b) a VII. mellékletben szereplő 
osztályozási kritériumok módosítása vagy 
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kiegészítése.

Or. en

Módosítás 155
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 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 156
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az előre be nem jelentett 
ellenőrzések típusa és mértéke, valamint 
az előre be nem jelentett ellenőrzések 
alapján a gazdasági szereplőt terhelő 
költségek a rendszeres ellenőrzésekbe 
számítanak bele, amennyiben az előre be 
nem jelentett ellenőrzések során nem 
emelnek lényeges kifogást. Az előre be 
nem jelentett ellenőrzések elrendelésekor 
és végrehajtása során mindig figyelembe 
kell venni az arányosság elvét, 
mindenekelőtt az eszköz mindenkori 
kockázati potenciáljának megfelelően.
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Or. de

Módosítás 157
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 89. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

törölve

Or. en

Indokolás

A megfelelőségértékelési eljárások leírása a jogszabály elengedhetetlen elemét alkotják, ezért 
a Szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktussal nem módosíthatók.

Módosítás 158
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A műszaki fejlődés, és bármely olyan 
információ fényében, amely a 28−40 
cikkekben leírt, a szervezetek kijelölése és 
ellenőrzése, vagy a 61−75 cikkekben leírt 
vigilanciai és piacfelügyeleti 
tevékenységek során újonnan válik 
ismertté, a Bizottság a 89. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

törölve
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aktusokat fogadhat el a 
megfelelőségértékelési eljárások 
módosításáról vagy kiegészítéséről.

Or. en

Módosítás 159
Andreas Schwab

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 
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 



PE510.666v02-00 42/79 AM\936505HU.doc

HU

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 
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 
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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 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

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 
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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. 

(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
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Módosítás 160
Ashley Fox

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 
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 
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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 
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, 
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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 
aktusokat a 88. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. 

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 
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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. 

(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 161
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
44 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. cikk
A kijelölt szervezetek és az értük felelős 
illetékes nemzeti hatóságok ellenőrzése 

(1) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
gondoskodik a kijelölt szervezetek kezdeti 
értékeléséről, minősítéséről, kijelöléséről 
és felügyeletéről, valamint a kijelölt 
szervezetekért felelős illetékes nemzeti 
hatóságok kijelölési és felügyeleti 
tevékenységeinek összehangolásáról.
(2) Annak érdekében, hogy elérjék a 
kijelölt szervezetekért felelős illetékes 
nemzeti hatóságok tekintetében az 
összehangolásra vonatkozóan az (1) 
bekezdésben meghatározott célt, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport megállapítja a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságoknak a 28. cikk (8) bekezdése 
szerinti szakértői értékelésére vonatkozó 
részletes szabályokat. Ezeket a szabályokat 
minden olyan szakértői értékelésre 
kötelezően alkalmazni kell, amelyet a 
kijelölt szervezetekért felelős nemzeti 
hatóságok a szakértői értékelésekre 
vonatkozó éves terv szerint – a 28. cikk (8) 
bekezdésének megfelelően – kétévente 
elvégeznek.
(3) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport tagjai 
részt vesznek a kijelölt szervezetekért 
felelős illetékes nemzeti hatóságok 28. 
cikk (8) bekezdése szerinti szakértői 
értékeléseiben.
(4) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
megállapítja a 28. cikk (8) bekezdése 
szerinti szakértői értékelésben való 
részvételre beválasztható ellenőrzési 
szakértőinek képesítésére vonatkozó 
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részletes követelményeket.
(5) Annak érdekében, hogy elérjék a 
kijelölt szervezetek tekintetében az 
összehangolásra vonatkozóan az (1) 
bekezdésben meghatározott célt, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoportnak rendelkeznie kell 
a megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek értékelése terén 
képesítéssel rendelkező szakértőkkel. A 
megfelelőségértékelő szervezetek 32. cikk 
(3) bekezdése szerinti, valamint a kijelölt 
szervezetek 35. cikk (4) bekezdése szerinti 
értékelését végző közös értékelő 
csoportokban legalább két ilyen 
szakértőnek részt kell vennie.
(6) Annak érdekében, hogy elérjék a 
kijelölt szervezetek tekintetében az 
összehangolásra vonatkozóan az (1) 
bekezdésben meghatározott célt, az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport megállapítja a 
megfelelőségértékelő szervezetek és a 
kijelölt szervezetek értékelését végző 
szakértőkre vonatkozó részletes képesítési 
követelményeket.
(7) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport 
felülvizsgálja a közös értékelési csoport 
által az értékelési jelentésről és a kijelölési 
tervezetről a 32. cikk (6) bekezdése szerint 
kiadott véleményt, és dönt a pozitív vagy 
negatív ajánlásról. Az ajánlást be kell 
nyújtani a Bizottságnak és a kijelölt 
szervezetért felelős nemzeti hatóságnak.
(8) A kijelölt szervezetek tekintetében az 
összehangolásra vonatkozóan az (1) 
bekezdésben meghatározott cél elérését 
szolgáló további intézkedésként az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport megállapítja azokat 
a részletes, összehangolt szabályokat, 
amelyeket a megfelelőségértékelő 
szervezetek, valamint e szervezetek mint 
kijelölt szervezetek bejelentésének 
értékeléseire kötelezően alkalmazni kell.
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E szabályok a következőkből állnak:
a) A kijelölt szervezetként való értékelés és 
bejelentés előfeltételei, többek között:
- a kijelölt szervezet szervezetére, 
minőségirányítási rendszerére, eljárásaira 
vonatkozó követelmények;
- a szükséges erőforrásokra vonatkozó 
követelmények, a képesítést és képzést is 
beleértve;
- a kijelölt szervezetek ellenőreivel és 
technikai értékelőivel szembeni egyedi 
követelmények;
- a vizsgálólaboratóriumokkal szembeni 
egyedi követelmények, az alvállalkozókat 
is beleértve;
- különös figyelmet fordítanak a 
sterilizálási eljárásokra, a 
biokompatibilitásra, az emberi és állati 
eredetű szöveteket és sejteket tartalmazó 
eszközökre, a klinikai értékelésre;
- a függetlenségre, pártatlanságra és 
titkosságra vonatkozó követelmények.
b) A kezdeti értékelések és a felügyeleti 
értékelések részletes szabályai: 
- a felügyeleti értékeléseket rendszeresen, 
legalább évente el kell végezni;
- a felügyeleti értékeléseket a helyszínen 
kell elvégezni, és az értékelésnek ki kell 
terjednie a minőségirányítási
tanúsítványok, a típusvizsgálatok és 
tervdokumentáció-vizsgálatok, a klinikai 
értékelések és forgalomba hozatal utáni 
felügyeleti tervek értékelésére; különös 
figyelmet kell fordítani a III. osztályba 
sorolt eszközökre és az új eszközökre;
c) Az alapos gyanú miatt kezdeményezett
felügyeleti értékelésekre vonatkozó 
szabályok és kritériumok; az ilyen 
értékeléseket főként bejelentés nélkül kell 
végezni;
d) A kijelölések korlátozására vagy 
visszavonására vonatkozó szabályok;
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e) A döntőbírósági eljárás szabályai a 
kezdeti értékelés alapján kiadott negatív 
ajánlással kapcsolatos nézeteltérés, illetve 
a kijelölés korlátozása vagy visszavonása 
esetén. 

Or. en

Indokolás

Az új 44a. cikk a 44. cikk helyébe lép.

Módosítás 162
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
való megfelelés klinikai adatokon alapuló 
bizonyítása nem megfelelő, bármely ilyen 
kivételt megfelelően indokolni kell, mely 
indoklás alapját a gyártó 
kockázatkezelésének eredményei, továbbá 
az eszköz és az emberi test közötti 
kölcsönhatás sajátosságainak, a szándékolt 
klinikai teljesítőképességnek és a gyártó 
megállapításainak figyelembevétele képezi. 
Amennyiben a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítása kizárólag nem klinikai 
vizsgálati módszerek, többek között 
teljesítőképesség-értékelés, a 
terméksorozat vizsgálata és az orvosi 
alkalmazás előtti értékelés alapján történik, 
azt kellően indokolni kell a II. mellékletben 
említett műszaki dokumentációban.

(3) A harmadik osztályba sorolt eszközök 
kivételével, amennyiben úgy ítélik meg, 
hogy a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés klinikai 
adatokon alapuló bizonyítása nem 
megfelelő, bármely ilyen kivételt 
megfelelően indokolni kell, mely indoklás 
alapját a gyártó kockázatkezelésének 
eredményei, továbbá az eszköz és az 
emberi test közötti kölcsönhatás 
sajátosságainak, a szándékolt klinikai 
teljesítőképességnek és a gyártó 
megállapításainak figyelembevétele képezi. 
Amennyiben a biztonságosságra és 
teljesítőképességre vonatkozó általános 
követelményeknek való megfelelés 
bizonyítása kizárólag nem klinikai 
vizsgálati módszerek, többek között 
teljesítőképesség-értékelés, a 
terméksorozat vizsgálata és az orvosi 
alkalmazás előtti értékelés alapján történik, 
azt kellően indokolni kell a II. mellékletben 
említett műszaki dokumentációban. 

A biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelményeknek 
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való megfelelés klinikai adatokon alapuló 
bizonyítása alóli, az első albekezdés 
szerinti kivétel feltétele az illetékes 
hatóság előzetes jóváhagyása.

Or. en

Indokolás

A cél, hogy az érintett ne bújhasson ki a klinikai értékelések alól, különösen a magas 
kockázatú eszközök tekintetében.

Módosítás 163
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A klinikai értékelést és eredményét a 
XIII. melléklet A. részének 6. szakaszában 
említett klinikai értékelési jelentésben 
dokumentálni kell, amelyet fel kell venni 
az II. mellékletben említett műszaki 
dokumentációba, vagy abban teljes körűen 
hivatkozni kell rá.

(5) A klinikai értékelést és eredményét a 
XIII. melléklet A. részének 6. szakaszában 
említett klinikai értékelési jelentésben 
dokumentálni kell, amelyet fel kell venni 
az II. mellékletben említett műszaki 
dokumentációba, és az eszköz forgalomba 
hozatalakor az 53. cikkben említett 
elektronikus rendszeren keresztül 
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A klinikai adatokhoz való hozzáférés a rendszer átláthatóságának fenntartása, valamint a 
független tudósok és egészségügyi szakmai szervezetek általi elemzés lehetővé tétele 
érdekében elengedhetetlen.

Módosítás 164
Ashley Fox

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A III. osztályba sorolt eszközök és a 
beültethető eszközök esetében a 
biztonságosságra és a klinikai 
teljesítőképességre vonatkozó, a 26. cikk 
(1) bekezdésében említett összefoglalót 
legalább évente aktualizálni kell a klinikai 
értékelési jelentésekkel.

Or. en

Módosítás 165
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A klinikai vizsgálatokat a XIV. 
melléklet 50−60. cikke szabályozza, 
amennyiben azok az alábbi célok 
valamelyikét szolgálják:

(1) A klinikai vizsgálatokat – függetlenül 
attól, hogy egy orvostechnikai eszköz 
forgalomba hozatala vagy forgalomba 
hozatal utáni vizsgálata céljából kerül-e
rájuk sor – a XIV. melléklet 50−60. cikke 
szabályozza, amennyiben azok az alábbi 
célok valamelyikét szolgálják:

Or. en

Indokolás

Azonos szintű minőségi szabványokat és etikai elveket kell biztosítani.

Módosítás 166
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

értékelő személyek esetén nem áll fenn 
összeférhetetlenség, az értékelők 
függetlenek a megbízótól, a klinikai 
vizsgálat helyszínéül szolgáló 
intézménytől, a részt vevő vizsgálóktól, 
valamint minden egyéb indokolatlan 
befolyásolástól. A tagállamok biztosítják, 
hogy az értékelést közösen végzi megfelelő 
számú személy, akik összességében 
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 vizsgálat 
megvalósításához a felelős etikai bizottság 
pozitív véleménye szükséges.

Or. en

Módosítás 167
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bizalmas üzleti adatok védelme; b) bizalmas üzleti adatok védelme; a 
nemkívánatos eseményekre és a 
biztonságosságra vonatkozó adatok nem 
minősülnek bizalmas üzleti adatoknak;

Or. en

Módosítás 168
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
53 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, 
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 és az 53. cikk 
(1) bekezdésének d) pontjában említett 
információk kivételével csak a Bizottság és 
a tagállamok számára hozzáférhetők.

Or. en

Indokolás

Átláthatósági és közegészségügyi okokból. A klinikai nemkívánatos eseményekre vonatkozó 
adatok nagyközönség és független tudósok általi hozzáférésének megakadályozása nem 
indokolt.

Módosítás 169
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszereken végzett klinikai vizsgálatok 
[…/…]/EU rendelettel létrehozott uniós 
adatbázisával való interoperabilitás 
megteremtése érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 89. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a technikai 
követelmények és paraméterek
meghatározására vonatkozóan.
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és (4) bekezdését alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 170
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
55 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, 
hogy a közegészséggel, a betegek 
biztonságával vagy a közrenddel 
kapcsolatos megfontolások alapján 
elutasítja azokat.

(2) A megbízó az (1) bekezdésben említett 
módosításokat az értesítést követő legalább 
30 napon belül végrehajthatja, kivéve, ha 
az érintett tagállam kellő indoklás mellett 
arról értesítette a megbízót, hogy a
módosításokat elutasítja.

Or. pt

Indokolás

A figyelembe veendő indokok eredeti szöveg által javasolt korlátozása 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 előírásokat.

Módosítás 171
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megbízónak a klinikai vizsgálat 
jelentős módosítása iránti kérelmét a 
tagállam az 51. cikk (6) bekezdésének 
megfelelően értékeli.

Or. en
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Módosítás 172
António Fernando Correia de Campos

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 okokból 
történő idő előtti leállításáról értesült, az 
53. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül valamennyi 
tagállamot értesíti erről a tényről, a 
döntéséről és annak okairól.

Or. en

Módosítás 173
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 valamelyik tagállamban történt 
idő előtti leállításáról, valamint a vizsgálat
általános lezárásáról. Az értesítést a 
klinikai vizsgálat egy vagy több 
tagállambeli lezárását követő 15 napon 
belül kell elküldeni.

Or. en
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Módosítás 174
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A szóban forgó adatok már elérhetők a megbízó számára, és a megfelelő statisztikai 
ellenőrzés érdekében a tagállammal is közölni kell azokat.

Módosítás 175
António Fernando Correia de Campos

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 

(2) Az érintett tagállamok a közös kérelem 
benyújtásától számított hat napon belül 
megállapodnak arról, hogy melyik 
tagállam lássa el a koordináló tagállam 
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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.

feladatát. A tagállamok és a Bizottság az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport tevékenységének 
keretében megállapodnak a koordináló 
tagállam kijelölésére vonatkozó 
egyértelmű szabályokról.

Or. en

Indokolás

A bizottsági szöveg által javasolt megoldás lehetővé teszi, hogy a megbízók kiválasszák a 
legkevésbé szigorú előírásokat alkalmazó, erőforrásokkal a legrosszabbul ellátott vagy 
nagyszámú kérelmet feldolgozó, túlterhelt illetékes hatóságokat, ami megterheli a klinikai 
vizsgálatok hallgatólagos jóváhagyásának javasolt rendjét. A már javasolt orvostechnikai 
eszközökkel foglalkozó koordinációs csoport is megállapíthatja a koordináló tagállam 
kijelölésének keretét – a 80. cikkben leírt feladataival összhangban.

Módosítás 176
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megbízó teljes körűen rögzíti az 
alábbiakat:

(1) A megbízó teljes körűen rögzíti és
nyilvántartja a klinikai vizsgálatok 53. 
cikkben említett elektronikus 
rendszerében az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 177
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Abban az esetben, ha a klinikai vizsgálatra 
a megbízó az 58. cikkben említett közös 
kérelmet nyújtott be, a megbízó az 53. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül bejelent minden, a (2) 
bekezdésben említett eseményt. E jelentést 
a beérkezését követően elektronikus úton 
továbbítani kell valamennyi érintett 
tagállam számára.

Abban az esetben, ha a klinikai vizsgálatra 
a megbízó az 58. cikkben említett közös 
kérelmet nyújtott be, a megbízó az 53. 
cikkben említett elektronikus rendszeren 
keresztül bejelent minden, az (1) és (2) 
bekezdésben említett eseményt. E jelentést 
a beérkezését követően elektronikus úton 
továbbítani kell valamennyi érintett 
tagállam számára.

Or. en

Módosítás 178
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr
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Módosítás 179
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adatok e rendszerbe való 
automatizált exportálásának biztosítása, 
ugyanakkor a többszörös nyilvántartás 
elkerülése érdekében a tagállamok és a 
Bizottság kialakítják és garantálják a 
nemzeti nyilvántartások és a vigilancia 62. 
cikkben említett elektronikus rendszere 
közötti interoperabilitást.

Or. en

Indokolás

A lakosság széles rétegeinek magas színvonalú nyilvántartásával a nyilvántartások 
széttöredezettsége elkerülhető lesz, és megfelelőbb képet kaphatunk az orvostechnikai 
eszközök biztonságosságáról és hatásosságáról.

Módosítás 180
Andreas Schwab

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, a kijelölt 
szervezetek és a gyártók számára a saját 
eszközeikre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A gyártók a saját adataikhoz férhetnek hozzá az információs rendszerben.
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Módosítás 181
António Fernando Correia de Campos

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, a kijelölt 
szervezetek, valamint – a szellemi 
tulajdon védelmének sérelme nélkül –
egészségügyi szakemberek és a 
nagyközönség számára. A 62. cikk (1) 
bekezdésének a)–e) pontjában említett 
adatok nem tekinthetők üzleti titoknak 
minősülő információnak.

Or. en

Indokolás

A klinikai adatokhoz való hozzáférés a rendszer átláthatóságának fenntartása, valamint a 
független tudósok és egészségügyi szakmai szervezetek általi elemzés lehetővé tétele 
érdekében elengedhetetlen. Szellemi tulajdonra vonatkozó információk vagy bizalmas üzleti 
adatok nem tartoznak a szóban forgó klinikai adatok fogalmába.

Módosítás 182
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

A tájékoztatás megfelelő szintjét meg kell határozni e rendeletben.

Módosítás 183
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Biztosítani kell, hogy az európai 
bejelentési kötelezettségen felül az egyes 
tagállamokban további nemzeti szintű 
bejelentést ne írhassanak elő.

Or. en

Módosítás 184
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az előre be nem jelentett ellenőrzések 
típusa és mértéke, valamint az előre be 
nem jelentett ellenőrzések alapján a 
gazdasági szereplőt terhelő költségek a 
rendszeres ellenőrzésekbe számítanak 
bele, amennyiben az előre be nem jelentett 
ellenőrzések során nem emelnek lényeges 
kifogást. Az előre be nem jelentett 
ellenőrzések elrendelésekor és 
végrehajtása során mindig figyelembe kell 
venni az arányosság elvét, mindenekelőtt 
az eszköz mindenkori kockázati 
potenciáljának megfelelően.

Or. de
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Módosítás 185
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport az e 
rendelet végrehajtása és a koordinációs 
csoportnak nyújtandó tanácsadás céljából 
az egyes orvosi szakterületek vagy a 
megfelelő műszaki szakterületek 
szakértőiből álló állandó vagy ideiglenes 
testületeket hozhat létre.

Or. pt

Módosítás 186
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 187
Antonyia Parvanova

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 188
Antonyia Parvanova

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

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

(2) Az orvostechnikai eszközökkel 
foglalkozó koordinációs csoport
alcsoportjaiban részt vevő érdekelt 
szervezetek képviselői nyilatkoznak az 
orvostechnikai eszközök iparággal 
kapcsolatos bármely közvetlen és közvetett 
érdekeltségükről, és amint lényeges 
változás következik be e téren, frissítik ezt 
a nyilatkozatot. Az érdekeltségi 
nyilatkozatot nyilvánosan elérhetővé kell 
tenni az Európai Bizottság weboldalán. Ez 
nem vonatkozik az orvostechnikai 
eszközök iparág képviselőire.

Or. en

Módosítás 189
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egynél több beültethető részből álló 
eszközök különböző gyártók által gyártott 
részei közötti fizikai összeférhetőség;

Or. en

Módosítás 190
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.4. Az eszközöket úgy kell tervezni és 
gyártani, hogy az eszközből esetlegesen 
felszabaduló vagy kiszivárgó anyagok 

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

okozta kockázatok a lehető legkisebbre és 
ésszerű mértékűre csökkenjenek. Az
anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról, a 
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról szóló 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet VI. 
mellékletének 3. részében foglaltaknak 
megfelelően rákkeltő hatású, mutagén, 
vagy reprodukciós toxicitású anyagokat e 
rendelet hatályba lépésétől számított 8 
éven belül ki kell vonni, kivéve ha 
biztonságosabb alternatív anyagok nem 
állnak rendelkezésre. Biztonságosabb 
alternatív anyagok hiányában a 
gyártónak a műszaki dokumentációban 
kifejezetten meg kell indokolnia ezen 
anyagok használatát, különösen a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények 
betartása tekintetében, és a használati 
útmutatóban tájékoztatást kell adnia az 
ezen felhasználói csoportok tekintetében 
fennmaradó kockázatokról, és adott 
esetben a megfelelő óvintézkedésekről. A 
betegek testével érintkezésbe lépő,
endokrinromboló tulajdonságú anyagokat 
tartalmazó eszközöket, amelyek 
tudományos bizonyítékok alapján 
feltehetően súlyos hatást gyakorolnak az 
emberi egészségre, és amelyeket a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 59. cikkében 
meghatározott eljárás, valamint az 
endokrinrombolókkal foglalkozó szakértői 
tanácsadó csoport jelentésében szereplő, 
az endokrinromboló anyagokra vonatkozó 
kritériumok alapján azonosítanak, e 
rendelet hatályba lépésétől számított 8 
éven belül ki kell vonni, kivéve ha 
biztonságosabb alternatív anyagok nem 
állnak rendelkezésre. Biztonságosabb 
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alternatív anyagok hiányában a 
gyártónak a műszaki dokumentációban 
kifejezetten meg kell indokolnia ezen 
anyagok használatát, különösen a 
biztonságosságra és teljesítőképességre 
vonatkozó általános követelmények 
betartása tekintetében, és a használati 
útmutatóban tájékoztatást kell adnia az 
ezen felhasználói csoportok tekintetében 
fennmaradó kockázatokról, és adott 
esetben a megfelelő óvintézkedésekről.

Or. en

Módosítás 191
Sirpa Pietikäinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál 
nagyobb koncentrációban tartalmaznak 
ftalátokat, ezeket az anyagokat e rendelet 
hatályba lépésétől számított 8 éven belül 
ki kell vonni, kivéve ha biztonságosabb 
alternatív anyagok nem állnak 
rendelkezésre. Biztonságosabb alternatív 
anyagok hiányában a gyártónak a műszaki 
dokumentációban kifejezetten meg kell 
indokolnia ezen anyagok használatát, 
különösen e bekezdés a biztonságosságra 
és teljesítőképességre vonatkozó általános
követelmények betartása tekintetében, és a 
használati útmutatóban tájékoztatást kell 
adnia az ezen felhasználói csoportok 
tekintetében fennmaradó kockázatokról, és 
adott esetben a megfelelő 
óvintézkedésekről. Amennyiben az ilyen 
eszközök rendeltetésük szerint gyermekek, 
illetve terhes vagy szoptató anyák 
kezelésére is szolgálnak, a ftalátokat 2020. 
január 1-től be kell tiltani.
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óvintézkedésekről.

Or. en

Módosítás 192
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. Gyógyszernek minősülő anyagot 
tartalmazó eszközök

Or. en

Módosítás 193
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 194
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 195
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 1 szakasz – 1 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. a III. osztályba sorolt eszközök és a 
beültethető eszközök esetében a 
biztonságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló összefoglaló,

18. a III. osztályba sorolt eszközök és a 
beültethető eszközök esetében a 
biztonságról és a klinikai 
teljesítőképességről szóló összefoglaló,
amelyhez a klinikai vizsgálat és a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés folyamán gyűjtött teljes 
adatkészletet mellékelik.

Or. en

Indokolás

Egy felhasználóbarát összefoglaló jelentést kellene az Eudameden keresztül a nyilvánosság 
számára elérhetővé tenni a teljes körű klinikai adatkészlettel együtt, amelyet független klinikai 
kutatók vagy egészségügyi szakemberek azután elemezhetnének.

Módosítás 196
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 4 pont – 4.2 pont – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 197
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– olyan aktív vagy beültethető eszköz, 
amelynek kifejezett célja a központi 
idegrendszer zavarainak ellenőrzése, 
diagnosztizálása, figyelemmel kísérése 
vagy korrekciója a test ezen részeivel való 
közvetlen kontaktus révén, amely esetben 
a III. osztályba tartozik,

Or. en

Módosítás 198
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 199
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– olyan aktív vagy beültethető eszköz, 
amelynek kifejezett célja a központi 
idegrendszerrel való közvetlen 
érintkezésben történő használata, amely 
esetben a III. osztályba tartozik,

Or. en

Módosítás 200
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 201
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 5 pont – 5.1 pont – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az önálló szoftver aktív eszköznek 
minősül.

Or. en

Módosítás 202
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Valamennyi eszköz, amely szerves 
részeként olyan anyagot foglal magában, 
amely a 2001/83/EK irányelv 1. cikke 
értelmében önmagában gyógyszernek 
tekinthető, beleértve az emberi vérből vagy 
emberi plazmából származó gyógyszert, és 
amely az eszköz hatását kiegészíti, a 
III. osztályba tartozik.

Valamennyi eszköz, amely szerves 
részeként olyan anyagot foglal magában, 
amely a 65/65/EGK irányelv 1. cikke 
értelmében önmagában gyógyszernek 
tekinthető, és az eszköz hatásának 
alárendelten felelős a testre gyakorolt 
hatásért, a III. osztályba tartozik. 

Or. en

Módosítás 203
Andreas Schwab

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\936505HU.doc 75/79 PE510.666v02-00

HU

Or. en

Módosítás 204
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
7 melléklet – III rész – 6 pont – 6.9 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hatásmechanizmusukat tekintve 
elsősorban emésztendő, belélegzésre, 
illetve rektális vagy vaginális bevezetésre 
szánt, valamint az emberi testben 
felszívódó és eloszló anyagokból vagy 
ilyen anyagok kombinációjából álló 
eszközök a III. osztályba tartoznak.

Or. en

Módosítás 205
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 206
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – A rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. A
4. szakasznak megfelelően az 
egyenértékűség bizonyítása e bekezdés 
első mondata értelmében általában nem 
tekinthető elegendő igazolásnak.

5. Beültethető vagy III. osztályba tartozó 
eszközök esetén klinikai vizsgálatokat kell 
végezni, kivéve amikor kellő 
megalapozottsággal lehet kizárólag a 
meglévő klinikai adatokra támaszkodni. Új 
termékek esetében a 4. szakasznak 
megfelelően az egyenértékűség bizonyítása 
e bekezdés első mondata értelmében nem 
tekinthető elegendő igazolásnak. 
Ugyanakkor a már forgalomban lévő azon 
eszközök újbóli gyártása esetében, 
amelyekre vonatkozóan elérhetők klinikai 
adatok, és amelyek tekintetében a 
forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
adatok nem jeleznek biztonsági 
aggályokat, az egyenértékűség bizonyítása 
elegendő igazolásnak tekinthető. Az e 
rendeletben előirányzott tudományos 
értékelésre benyújtott eszközök esetében 
az egyenértékűség bizonyítását az 
orvostechnikai eszközökkel foglalkozó 
koordinációs csoport értékeli.

Or. en

Módosítás 207
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – B rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés az e melléklet 49. cikkében 
és A. részében említett klinikai értékelés 

1. Forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés az e melléklet 49. cikkében 
és A. részében említett klinikai értékelés 
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naprakésszé tételére szolgáló folyamat, és a 
gyártó forgalomba hozatal utáni felügyeleti 
tervének része. E célból a gyártó proaktív 
módon összegyűjti és értékeli az CE-jelölés 
viselésére engedélyezett olyan eszköz 
emberekben vagy embereken történő 
használatából származó klinikai adatait, 
amely rendeltetési célja a releváns 
megfelelőségi eljárásban szerepel, azzal a 
céllal, hogy megerősítse az eszköz teljes 
várható élettartamán át tartó 
biztonságosságot és teljesítőképességet, az 
azonosított kockázatok folyamatos 
elfogadhatóságát, és hogy felismerje a 
tényszerű bizonyíték alapján felmerülő 
kockázatokat.

naprakésszé tételére szolgáló folyamat, és a 
gyártó forgalomba hozatal utáni felügyeleti
tervének része. E célból a gyártó proaktív 
módon összegyűjti, a vigilancia 62. 
cikkben említett elektronikus 
rendszerében rögzíti és értékeli az CE-
jelölés viselésére engedélyezett olyan 
eszköz emberekben vagy embereken 
történő használatából származó klinikai 
adatait, amely rendeltetési célja a releváns 
megfelelőségi eljárásban szerepel, azzal a 
céllal, hogy megerősítse az eszköz teljes 
várható élettartamán át tartó 
biztonságosságot és teljesítőképességet, az 
azonosított kockázatok folyamatos 
elfogadhatóságát, és hogy felismerje a 
tényszerű bizonyíték alapján felmerülő 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 208
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – B rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A gyártó elemzi a forgalomba hozatal 
utáni klinikai termékkövetés 
megállapításait, és dokumentálja a 
forgalomba hozatal utáni klinikai 
termékkövetés értékelési jelentésében 
szereplő eredményeket, melyek a műszaki 
dokumentáció részét képezik, és amelyeket 
rendszeresen meg kell küldeni az érintett 
tagállamoknak.

Or. en

Módosítás 209
António Fernando Correia de Campos
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Rendeletre irányuló javaslat
13 melléklet – B rész – 4 pont

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 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, és tájékoztatnia kell erről 
az érintett tagállamokat.

Or. en

Módosítás 210
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 1 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt
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Módosítás 211
António Fernando Correia de Campos

Rendeletre irányuló javaslat
14 melléklet – I rész – 2 pont – 2.7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.7. Az orvos vagy más felelős 
meghatalmazott személy által aláírt 
klinikai vizsgálati jelentésnek tartalmaznia 
kell a klinikai vizsgálat során összegyűjtött 
valamennyi adat kritikai értékelését, 
ideértve a kedvezőtlen eredményeket is.

2.7. Az orvos vagy más felelős 
meghatalmazott személy által aláírt 
klinikai vizsgálati jelentésnek tartalmaznia 
kell a klinikai vizsgálat során összegyűjtött 
valamennyi klinikai adatot, továbbá ezen 
adatok kritikai értékelését, ideértve a 
kedvezőtlen eredményeket is, és a jelentést 
az 53. cikkben említett elektronikus 
rendszeren keresztül nyilvánosan 
elérhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 212
Nora Berra

Rendeletre irányuló javaslat
15 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Zsírleszívó berendezés; 4. Zsírleszívó és zsírbontó berendezés;

Or. fr


