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RÖVID INDOKOLÁS

E javaslat célja erősíteni az orvosi eszközök ágazatának versenyképességét és biztonságát. Az 
orvosi eszközök egyre jelentősebb ágazati szegmenset jelentenek, és nagy hatással járnak 
mind a közegészségügyre és az egészségügyi kiadásokra. Az orvosi eszközök fogalma a 
termékek széles skáláját fedi le. Közel 400.000 különböző orvosi eszközt lehet elkülöníteni a 
piacon, kezdve az egyszerű eszközöktől (például fecskendők vagy üvegek), a betegség és 
egészégi állapot vizsgálatára alkalmas berendezéseken át a legkifinomultabb és komplexebb 
berendezésekig (például beültethető eszközök, diagnosztikai képalkotási és invazív sebészeti 
felszerelések). 

A közvélemény jogosan várja el, hogy e termékek megfeleljenek a legmagasabb műszaki 
szabványoknak. Ezen ágazat egyúttal fontos az európai ipar számára is – 7000 vállalatból áll, 
több mint 350.000 embert foglalkoztat és rendszeresen az egyik legmagasabb növekedést 
könyvelhet el – összefüggő és világos jogszabályi keretet igényel, amely elősegíti a 
versenyképességet és az innovációt.

A jelenlegi jogszabály keret, mely a termékek ennyire eltérő csoportjait szabályozza három 
irányelvből áll. Együtt meghatározzák az orvosi eszközök piacra bocsátásának lényeges 
követelményeit, azok besorolásától függően (például kockázatértékelés, kockázatkezelés, 
kockázat/haszon elemzés). Az irányelvek biztosítják továbbá a kockázatalapú megfelelőség-
értékelési eljárások rendszerét, amely eljárásokat független szervezetek („bejelentett 
szervezet”) végzik. És végül, az irányelvek kötelezettségeket írnak elő a nemzeti hatóságok 
számára a piac megfelelő működésének biztosítására, például a piacfelügyelet, 
iránymutatások, szabványok elleni kifogások vagy eszközök osztályozása révén.

A Bizottság 2002-ben felülvizsgálta a szabályozási keret működését. A felülvizsgálat 
eredménye az volt, hogy az irányelv összességében megfelelő jogi keretet biztosít. Egyes 
pontokat illetően azonban van még lehetőség a javításra. A jelenleg javasolt irányelv ezt a 
javítási lehetőséget kívánja kihasználni. A legjelentősebb javaslatok az alábbi területek 
egyértelműsítésére vonatkoznak:
• megfelelőségi értékelés, többek között egyértelmű szabályok a dokumentációról és a 

minta felülvizsgálatáról;
• klinikai értékelési követelmények;
• piacra kerülés utáni felügyelet és az egyedi eszközök gyártóinak megfelelése;
• a bejelentett szervezetek munkája és együttműködése; 
• humántámasztószövet-terméket tartalmazó orvosi eszközök ;
• fokozott átláthatóság a nyilvánosság felé.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát, amelyet az ágazat ipara már régóta várt. 
Ezen irányelv gyakorlati javaslatai világosabb és egyszerűbb szabályok révén javítani fogják a 
harmonizációt e kiemelten komplex és sokszínű ágazatban. A javaslat a jogbiztonság, az 
átláthatóság és a piaci szereplők biztonsága fokozása, illetve az általános szabályozási keret 
javítása révén támogatja a műszaki fejlődést, a közegészségügy magas szintjének biztosítása 
mellett.

A vélemény előadója hangsúlyozza, hogy a változtatások alapvető hatással járnak az érintett 
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iparágra, még ha azok első pillantásra aprónak és technikainak is tűnhetnek. Egyes eszközök 
magasabb kockázati kategóriába történő újraminősítése például jelentősen megnövelheti a 
költségeket. Más részről az egyes meghatározások határain működő eszközök vagy a 
kombinált eszközök esetében a jogszabályok egyértelműsége és összhangja nagyon fontos, 
mivel egyértelművé teszi a vonatkozó irányelvet és eljárást.

A vélemény előadója felhívja a figyelmet arra, hogy e felülvizsgált irányelvi javaslatnak 
pontosan összhangban kell állnia az új terápiák gyógyszerkészítményeiről szóló új rendeletre 
irányuló javaslattal, amennyiben valamennyi termékre vonatkoznia kell vagy ezen 
irányelvnek, vagy az új rendeletnek és a szükségtelen átfedéseket el kell kerülni. Szükséges, 
hogy a Bizottság a lehető leghamarabb javaslatot terjesszen elő e jogalkotási aktusok 
hatályának tisztázására.

Végül, tekintettel arra, hogy ezen ágazatban az iparág globális piacon tevékenykedik, a 
nemzetközi együttműködés és a szabványok harmonizációjának folyamata létfontosságú. A 
vélemény előadója úgy véli, hogy több erőfeszítést kell tenni a nemzetközi együttműködés 
előmozdítására, mind hivatalos kétoldalú megállapodások (kölcsönös elismerési 
megállapodások) formájában és kevésbé hivatalos együttműködések (például a globális 
harmonizációs munkacsoport) útján is.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(17) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(17) A nemzeti erőforrások felhasználásának 
és hatékonyságának megfelelőbb 
koordinációja érdekében, amikor azok a 
93/42/EGK irányelvhez kapcsolódó 
kérdésekkel állnak összefüggésben, a 
tagállamoknak egymással és nemzetközi 
szinten is együtt kell működniük.

(17) A nemzeti erőforrások felhasználásának 
és hatékonyságának megfelelőbb 
koordinációja érdekében, amikor azok a 
93/42/EGK irányelvhez kapcsolódó 
kérdésekkel állnak összefüggésben, a 
tagállamoknak egymással és nemzetközi 
szinten is együtt kell működniük. Annak 
érdekében, hogy az iparág globális szinten 
azonos feltételek mellett szálljon versenybe, 
nemzetközi szintű szabványosításra és 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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együttműködésre van szükség.

Indokolás

Az európai orvosi eszközök iparága világszerte értékesíti termékeit. A nemzetközi 
szabványosítási eljárásokon alapuló európai szabványok ezért előnyben részesítendők. Több 
erőfeszítést kell tenni a nemzetközi együttműködés előmozdítására, mind hivatalos kétoldalú 
megállapodások formájában és a nem hivatalos együttműködések (például a globális 
harmonizációs munkacsoport) útján is.

Módosítás: 2
(21A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

21a) Az orvostechnikai eszközök 
újrafeldolgozása költségmegtakarítás  ígérő 
ágazat. Figyelembe véve, hogy az EU-ban 
jelenleg nincsenek egyenlő feltételek, 
továbbá hogy biztosítani kell a betegek 
biztonságát, a Bizottságnak 
hatásvizsgálaton és piaci elemzésen alapuló 
javaslatot kell előterjesztenie az 
orvostechnikai eszközök 
újrafeldolgozásáról.

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök újrafeldolgozása jelenleg nincs uniós szinten szabályozva. Az 
EAMDR adatai szerint az EU-ban évente mintegy 3 milliárd euró költségmegtakarítást 
lehetne elérni az orvostechnikai eszközök újrafeldolgozásában rejlő lehetőségek teljes 
kihasználásával. A betegek biztonságának garantálása érdekében a jogalkotásnak az 
újrafeldolgozás minőségére kell összpontosítania. Minden javaslatnak a tagállamokban 
hatályban lévő szabályozásra összpontosító megfelelő hatásvizsgálaton és piacelemzésen kell 
alapulnia.

Módosítás: 3
2. CIKK 1. PONT A) PONT I A) PONT (új)

1. cikk (2) bekezdés a) pont (93/42/EEK irányelv)

ia) az a) pont a következő zárómondattal 
egészül ki:
Ezen irányelv értelmében valamennyi 
kontaktlencsét orvostechnikai eszköznek 
kell tekinteni;
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Indokolás

A kozmetikai lencséket jelenleg nem szabályozzák Európában orvostechnikai eszközökként, 
jóllehet ugyanolyan hatást gyakorolhatnak és esetlegesen egészségügyi kockázatot jelentenek 
a szemre, ha nem megfelelően gyártják, vagy szemész szakorvossal való konzultáció és 
szakorvosi felügyelet nélkül használják őket. 

Módosítás: 4
2. CIKK 1. PONT F) PONT I) PONT 

1. cikk (5) bekezdés c) pont (új) (93/42/EEK irányelv)

„c) a 2001/83/EK irányelv hatálya alá eső 
gyógyszerkészítmény. Annak eldöntésében, 
hogy a termék az előbbi vagy a jelen
irányelv hatálya alá esik, különös figyelmet 
kell fordítani a termék hatásának legfőbb 
módjára;” 

„c) a 2001/83/EK irányelv hatálya alá eső 
gyógyszerkészítmény. Annak eldöntésében, 
hogy a termék a 2001/83/EK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalt 
meghatározás alkalmazása folytán az 
előbbi vagy ezen irányelv hatálya alá esik, 
különös figyelmet kell fordítani a termék 
hatásának legfőbb módjára;”

Indokolás

A javasolt irányelvet módosítani kell, hogy az orvostechnikai eszközök meghatározása 
szigorúbb legyen. Ez megnehezítené a gyógyszerkészítmények orvostechnikai eszközként 
történő bejegyeztetését. Az irányelv felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat tervezete 
kitér az 1. cikkben foglalt meghatározások módosítására is. Az „orvostechnikai eszköz” 1. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt meghatározása azonban lényegében ugyanaz, mint 
a jelenlegi irányelvben.

Módosítás: 5
2. CIKK 1. PONT F) PONT I A) PONT (új)

1. cikk (5) bekezdés d) pont (93/42/EEK irányelv)

ia) a d) pont helyébe az alábbi szöveg lép: 
„d) a 76/768/EGK irányelv által 
szabályozott kozmetikai termékek. Annak 
eldöntésére, hogy a termék a 76/768/EK
irányelv vagy ezen irányelv hatálya alá 
tartozik-e, különös figyelmet kell fordítani a 
termék elsődleges rendeltetésére és 
hatásmechanizmusára;”

Indokolás

Egyes esetekben a kozmetikai termékeknek orvosi rendeltetése van (például betegségek 
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kezelése), és ezért orvosi eszköznek kellene azokat minősíteni. Az alkalmazandó irányelvet 
ezért eseti jelleggel kell eldönteni a szándék szerinti rendeltetés alapján.

Módosítás: 6
2. CIKK 1. PONT G) PONT 

1. cikk (6) bekezdés (93/42/EEK irányelv)

g) (6) bekezdés törölve törölve

Indokolás

E módosítások megkísérlik visszahelyezni a személyi védőfelszerelések kivételét ezen 
irányelvből. E termékekre elégséges módon alkalmazandó a 89/686/EGK irányelv. El kell 
kerülni két különböző értékelési eljárással járó irányelv szükségtelen alkalmazását.

Módosítás: 7
2. CIKK 1 A) PONT (új) 

2. cikk (1a) bekezdés (új) (93/42/EEK irányelv)

(1a) A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A tagállamok megtesznek minden 
szükséges intézkedést annak biztosítására, 
hogy az interneten, postai megrendelésre és 
egyéb elosztási csatornákon keresztül 
értékesített orvostechnikai eszközök ne 
veszélyeztessék a fogyasztók egészségét és 
biztonságát, és megfeleljenek az e 
rendeletben foglalt előírásoknak.”

Indokolás

Az orvostechnikai eszközök interneten, postai megrendelésre vagy egyéb alternatív elosztási 
csatornákon keresztül történő értékesítése számos európai országban egyre gyakoribbá válik, 
ami esetlegesen egészségügyi kockázattal jár az európai polgárok számára, hiszen nem 
konzultálnak és kérnek tanácsot megfelelő szakorvostól.

Módosítás: 8
2. CIKK 3. PONT 

9. cikk (3) bekezdés (93/42/EEK irányelv)

„3 Amikor a tagállamok arra a „3 Amikor a tagállamok arra a 
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megállapításra jutnak, hogy a IX. 
mellékletben meghatározott besorolási 
szabályok – a műszaki fejlődés és a 10. 
cikkben foglalt információs rendszer révén 
elérhetővé váló információ következtében –
módosításra szorulnak, megfelelő 
indoklással kísért kérelmet nyújtanak be a 
Bizottságnak, amelyben arra kérik, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. A Bizottság 
a 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint fogadja el ez említett 
intézkedéseket.”

megállapításra jutnak, hogy a IX. 
mellékletben meghatározott besorolási 
szabályok – a műszaki fejlődés és a 10. 
cikkben foglalt információs rendszer révén 
elérhetővé váló információ következtében –
módosításra szorulnak, megfelelő 
indoklással kísért kérelmet nyújtanak be a 
Bizottságnak, amelyben arra kérik, tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. A Bizottság 
a 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott 
eljárás szerint fogadja el ez említett 
intézkedéseket.” A Bizottság biztosítja, hogy 
a tervezett intézkedésekkel kapcsolatos 
információk késedelem nélkül eljussanak 
az érintett felekhez.

Indokolás

Az osztályozás változtatásai nagy jelentősséggel bírhatnak az iparág számára a különböző 
osztályok különböző követelményei miatt. Annak érdekében, hogy az iparág képes legyen jól 
megtervezett és költség-hatékony kutatás-fejlesztési és termelési beruházásokra, az 
osztályozás változásaira vonatkozó elképzeléseket érintő információkat a lehető leghamarabb 
ismertetni kell. 

Módosítás: 9
2. CIKK 5. PONT A) PONT

12. cikk (3) bekezdés (93/42/EEK irányelv)

a) A (3) bekezdésben a »IV., V. vagy VI. 
melléklet« kifejezés helyébe a »II., IV., V. 
vagy VI. melléklet« kerül ”.

a) A (3) bekezdésben a »IV., V. vagy VI. 
melléklet« kifejezés helyébe a »II., IV., V. 
vagy VI. melléklet« kerül „illetve a 
„sterilitás elérése” kifejezéseket a „sterilitás 
elérése és fenntartása az eszköz 
felhasználhatósági időtartama alatt, illetve 
amíg a steril csomagot fel nem nyitják vagy 
meg nem sérül ” váltja fel.

Módosítás: 10
2. CIKK 10. PONT 

15. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés (93/42/EEK irányelv)

„2. A III. osztályba sorolt eszköz és a II. a 
vagy II. b osztályba sorolt beültethető és 

„2. A III. osztályba sorolt eszköz és a II. a 
vagy II. b osztályba sorolt beültethető és 
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hosszú távú invazív eszköz esetében a gyártó 
az értesítést követő 60 napos időszak végén 
kezdheti el a klinikai vizsgálatot, kivéve 
amikor az illetékes hatóság ezen időszak 
során közegészségügyi vagy közérdekű 
megfontolásból született, ellenkező értelmű 
döntéséről értesíti. A döntést az illetékes 
hatóság eljuttatja a többi tagállamnak.

hosszú távú invazív eszköz esetében a gyártó 
az értesítést követő 60 napos időszak végén 
kezdheti el a klinikai vizsgálatot, kivéve 
amikor az illetékes hatóság ezen időszak 
során közegészségügyi vagy közérdekű 
megfontolásból született, ellenkező értelmű 
döntéséről értesíti. A döntést és a döntés
indokolását az illetékes hatóság eljuttatja a 
többi tagállamnak és az érdekelt feleknek.

Módosítás: 11
4. CIKK (1) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

Az irányelveket …-tól kezdve alkalmazzák 
[12 hónappal azoknak a jogrendszerükbe 
való átültetését követően].

Az irányelveket …-tól kezdve alkalmazzák 
[18 hónappal azoknak a jogrendszerükbe 
való átültetését követően].

Indokolás

Az átmeneti időszaknak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy elég időt biztosítson a gyártók 
számára a szükséges tesztek és alkalmazások elvégzésére annak érdekében, hogy ne kelljen 
szükségtelenül leállítani a folyamatban lévő gyártást.

Módosítás: 12
1. MELLÉKLET 1. PONT B) PONT 

1. melléklet 10. (4a) bekezdés (új) (93/385/EEK irányelv)

Továbbra is a bejelentett szervezetnek kell 
az anyag hasznosságát igazolnia. Az EMEA 
és a tagállamok által kijelölt illetékes 
hatóságok szerepe csupán az, hogy 
tudományos véleményt adjanak az anyag 
minőségét és biztonságos voltát illetően.

Indokolás

A bejelentett szervezetek és az EMEA/illetékes hatóságok szerepének tisztázása 
megakadályozza azt, hogy a gyakorlatban teljes mértékben dokumentáltan gyógyhatású 
anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközök jóváhagyását ugyanúgy kezeljék, mint a 
gyógyszerekét, ami aránytalan költség- és időráfordítást igényelne anélkül, hogy bármilyen 
előnnyel járna a betegek számára.
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Módosítás: 13
II. MELLÉKLET 1. PONT B) PONT 

1. melléklet 7.4 szakasz (2) bekezdés utolsó rész (93/42/EEK irányelv)

a bejelentett szervezet, miután 
meggyőződött az anyagnak mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér az 
Európai Gyógyszerügynökségtől (EMEA)
az anyag minőségét és biztonságos voltát 
illetően. Véleményezéskor az EMEA a 
gyártási folyamatot és az anyagnak az
eszközbe történt beépítésére vonatkozó 
adatokat veszi figyelembe.

a bejelentett szervezet, miután 
meggyőződött az anyagnak mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér a 
tagállamok által a 2001/83/EK irányelvvel 
összhangban kijelölt valamely illetékes 
nemzeti hatóságtól vagy az EMEA-tól az 
anyag minőségét és biztonságos voltát 
illetően. Véleményezéskor az illetékes 
hatóság vagy az EMEA a gyártási 
folyamatot és a vonatkozó adatokat, 
valamint az anyag eszközbe történt 
beépítésének a bejelentett szervezet által 
megállapított hasznosságát veszi 
figyelembe.

Indokolás

A szóban forgó anyag biztonságos voltának és minőségének kellő időben történő és 
költséghatékony vizsgálata érdekében fenn kell tartani a jelenlegi rendszert, amely lehetővé 
teszi, hogy a bejelentett szervezetek az illetékes nemzeti hatóságok véleményét kérjék. A 
gyógyhatású anyagok orvostechnikai eszközökbe történő beépítése hasznosságának 
értékelését továbbra is az eszköz átfogó értékeléséért felelős szervezetnek kell végeznie.

Módosítás: 14
II. MELLÉKLET 1. PONT F) PONT

I. Melléklet 13.1 szakasz (1) bekezdés (93/42/EEK irányelv)

„13.1. Minden eszközhöz az eszköz 
biztonságos és megfelelő használatához 
szükséges, a potenciális felhasználók 
képzettségét és tudását figyelembe vevő, 
továbbá a gyártót azonosító információs 
anyagnak kell kapcsolódnia.”

13.1. Minden eszközt az eszköz biztonságos 
és rendeltetésszerű használatához szükséges, 
a potenciális felhasználók képzettségét és 
tudását figyelembe vevő, továbbá a gyártót 
azonosító információs anyaggal kell ellátni.
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Indokolás

Jogbiztonságot eredményez az általánosan elfogadott „rendeltetésszerű" kifejezés 
bevezetésével.

Módosítás: 15
II. MELLÉKLET 1. PONT G) PONT (II) PONT

1. melléklet 13.3 szakasz b) pont (93/42/EEK irányelv)

ii. a b) pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„b) részletes adatok – többek között a 
nemzetközileg alkalmazott generikus 
orvostechnikai készülékek 
nómenklatúrájának kódja – amelyek 
szigorúan ahhoz szükségesek, hogy a 
felhasználó azonosíthassa az eszközt és a 
csomagolás tartalmát;”

törölve

Indokolás

Az újabb kódok hozzáadása a termékekhez, a csomagolás és a használati utasítások csak 
növelik az adminisztrációs költségeket anélkül, hogy bármilyen előnnyel járnának a betegek 
számára. A generikus orvostechnikai készülékek nómenklatúrájának kódjait már használják a 
felügyeleti jelentés során, ami lehetővé teszi, hogy a hatóságok értékeljék a lehetséges 
kockázat mértékét.

Módosítás: 16
II. MELLÉKLET 7. PONT B) PONT III. PONT

VII. Melléklet 3 szakasz 7a. francia bekezdés (új) (93/42/EEK irányelv)

„– a X. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
klinikai értékelések,”

„– adott esetben a X. mellékletben 
foglaltaknak megfelelő klinikai értékelések,”

Indokolás

A melléklet az I. osztályba tartozó termékekre vonatkozik, például a nyelvlapoc, vattaszövet, 
járókeret vagy szemüveg-keret. Szükséges valamennyi információt összegyűjteni az ilyen 
termékek klinikai értékeléséhez.

Módosítás: 17
II. MELLÉKLET 9. PONT C) PONT VII. PONT
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IX. Melléklet 4.4 szakasz (93/42/EEK irányelv)

vii. A 4. szakasz 4. pontjában a »nem aktív 
eszköz« kifejezés helyébe az »eszköz« szó 
lép.

(vii) az 4. szakasz 4. pontjának helyébe az 
alábbi szöveg lép: „Diagnosztikai képek 
létrehozása céljából röntgenképeket rögzítő 
berendezések a IIa osztályba tartoznak.”

Indokolás

Pontosítás. Az eredeti szöveg akaratlanul is vonatkozhat más eszközökre (például 
diagnosztikai röntgenképek digitális hordozóra történő rögzítése), amelyekre nem arányos 
alkalmazni a IIa osztályba történő besorolást.
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