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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója határozottan üdvözli a három különböző irányelvet módosító irányelv 
célját.  Az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv elfogadása óta az eltelt évek 
tapasztalatai tették szükségessé e szabályozási reformot.  A hatályos szabályok jobb 
végrehajtásának szükségessége indokolja a javaslatot.

Az irányelv hatálya tekintetében a vélemény előadója támogatja a Bizottság azon nézetét, 
amely szerint nem kívánja bevonni az orvosi eszközök újrafeldolgozását ezen szabályozási 
reformba. Felhívja azonban a Bizottságot, hogy megfelelő mérlegelést és konzultációt 
követően vizsgálja meg a jövőbeli jogalkotási munkák lehetőségét e területen.

Az orvosi eszközök meghatározásának problémája az, hogy egy adott termék a jelen és 
egyúttal egy másik irányelv hatálya alá is tartozik (például gyógyászati vagy kozmetikai 
termékek). Ezen esetben az alkalmazandó irányelv meghatározásának a termék elsődleges 
rendeltetési célján, az ehhez kapcsolódó működésén és hatásán kell alapulnia.

A javasolt módosítások fő célja fokozni a betegek biztonsága és a közegészségügy számos 
vonatkozását, illetve az anyagok biztonságát és minőségét.  Ezen célok elérése érdekében a 
vélemény előadója egyértelműbb szövegezést kér, amely az érintett szereplők számára 
nagyobb jogbiztonsághoz vezet.  A betegek biztonsága tekintetében a vélemény előadójának 
célja hangsúlyt helyezni azon igényre, amely szerint a másolt termékek ugyanazon kategória 
és jogszabály alá tartozzanak, mint az eredeti termékek.

MÓDOSÍTÁSOK

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) A Bizottságnak az újrafeldolgozás 
tekintetében tovább kellene mérlegelnie, és 
szélesebb körben kellene konzultálnia a 
betegek magas szintű biztonságát biztosító 
megfelelő jogszabály lehetséges kialakítása 
érdekében.
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Módosítás: 2
(2B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2b) A Bizottságnak az irányelv 
elfogadásának időpontját követő két 
hónapon belül meg kell jelennie az 
Európai Parlament illetékes bizottságai 
előtt annak érdekében, hogy jelentést 
tegyen a területen elért előrehaladásról.

Módosítás: 3
(2C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

2c) A szem megjelenését megváltoztató, 
nem gyógyítási célú kontaktlencsék e 
rendelet alkalmazásában nem 
tekinthetőek orvosi eszköznek. Az ilyen 
lencsék recept nélküli értékesítése és 
terjesztése szemész szakorvos véleménye 
nélkül gyakrabban vezethet helytelen 
használathoz, és ezáltal kockázatot 
jelenthet az egészségre. 

Módosítás: 4
(2D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2d) A Bizottságnak ki kellene vizsgálnia 
a kontaktlencsék jelenlegi tagállami 
értékesítési és terjesztési rendszerét, 
értékelnie kellene a fogyasztók 
egészségére és biztonságára vonatkozó  
kockázatokat, és megfelelő jogalkotási és 
nem jogalkotási jellegű intézkedéseket 
kellene hoznia a  magas színvonalú 
közösségi egészségvédelem biztosítása 
érdekében. A jelen irányelv elfogadásától 
számított hat hónapon belül jelentést kell 
előterjeszteni az Európai Parlament 
illetékes bizottságaihoz az eredményekről 
és az esetleges további teendőkről. 

Módosítás: 5
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(6) Tisztázni kell, hogy a gyógyászati cél 
lényeges szempont-e annak 
meghatározásában, mi minősül 
orvostechnikai eszköznek, illetve egy 
szoftver önmagában tekinthető-e 
orvostechnikai eszköznek.

törölve

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás: 6
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A jobb közegészség és közbiztonság 
biztosítása érdekében következetesebben 
kell alkalmazni az egészségvédelmi 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket.

(15) A jobb közegészség és közbiztonság 
biztosítása érdekében következetesebben 
kell alkalmazni az egészségvédelmi 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket, 
és különösen biztosítania kell azt, hogy az 
eszközök alkalmazásuk során ne 
veszélyeztessék a betegek biztonságát vagy 
egészségét.

Indokolás

A tagállamoknak az eszközök élettartama alatt közegészségügyi okokból biztosítaniuk kell 
területükön az eszközök megfelelő alkalmazását.

Módosítás: 7
(20) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(20) Figyelembe véve, hogy az 
orvostechnikai eszközök területén a 
szoftverek, legyen szó akár önálló, akár 
eszközbe épített szoftverről, egyre 
fontosabb szerepet töltenek be, a 
szoftverek korszerű hitelesítése 
alapkövetelmény.

törölve

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz.
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Módosítás: 8
1. CIKK 1. PONT A) PONT I. ALPONT

1. cikk (2) bekezdés a) pont bevezető rész (90/385/EGK irányelv)

a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver, 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó embergyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:

a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, anyag vagy 
egyéb cikk, akár önmagában, akár 
bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó humángyógyászati felhasználásra 
tervezett a következő célra:

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás: 9
1. CIKK 1A) PONT (új)

2. cikk (90/385/EGK irányelv)

1a) A 2. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„2. cikk
(1) A tagállamok megtesznek minden 
intézkedést annak biztosítása érdekében, 
hogy az eszközök csak akkor legyenek  
forgalomba hozhatóak és/vagy üzembe 
helyezhetőek, ha megfelelnek az ezen 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, megfelelően szállítják 
le és veszik használatba, karbantartják és 
rendeltetésszerűen használják őket.
(2) A tagállamok megtesznek továbbá 
minden intézkedést annak biztosítása 
érdekében, hogy az orvosi eszközök 
interneten, postai megrendelés útján vagy 
más alternatív forgalmazási csatornán 
keresztül történő értékesítése ne jelentsen 
kockázatot a fogyasztók egészségére és 
biztonságára, illetve, hogy az ilyen 
értékesítések az ezen irányelv valamennyi 
rendelkezésének eleget tegyenek.”
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Indokolás

A kontaktlencsék interneten, postai megrendelés útján vagy más alternatív forgalmazási 
csatornán keresztül történő értékesítése egyre gyakoribb számos európai országban, és az 
európai polgárok számára potenciális egészségügyi kockázatot jelent, mivel ezek esetében 
nem történik szemorvossal való konzultáció, illetve tanácsadás. A Szerződés 152. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban fontos, hogy az emberi egészség magas szintű védelmét biztosítsák 
valamennyi közösségi politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során.

Módosítás: 10
2. CIKK 1. PONT A) PONT I. ALPONT

1. cikk (2) bekezdés a) pont, bevezető rész (93/42/EGK irányelv)

a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, szoftver 
anyag vagy egyéb cikk, akár önmagában, 
akár bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó emberekkel kapcsolatos 
felhasználásra tervezett a következő célra:

a) »orvostechnikai eszköz«: minden olyan 
műszer, berendezés, készülék, anyag vagy 
egyéb cikk, akár önmagában, akár 
bármilyen tartozékkal, többek között a 
megfelelő működéséhez szükséges 
szoftverrel együtt használják, amelyet a 
gyártó emberekkel kapcsolatos 
felhasználásra tervezett a következő célra:

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás: 11
2. CIKK 1. PONT A) PONT IA) ALPONT (új)

1. cikk (2) bekezdés a) pont (2) albekezdés (új) (93/42/EGK irányelv)

ia) az a) pont második albekezdése helyébe 
a következő szöveg lép:
„és amely nem
- éri el elsődleges rendeltetési céljának 
megfelelő hatását a beteg szervezetében a 
gyógyszertani, immunológiai úton vagy 
anyagcsere révén, de amelyet elősegíthetik 
ilyen módon működésében;
- nem keltheti formája vagy a gyártója 
általi bemutatása, vagy forgalomba 
hozatala révén senkiben azt a benyomást, 
hogy a termék gyógyászati jellemzőkkel
rendelkezik emberi betegségek kezelése 
vagy megelőzése tekintetében.”
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(Az első rész az eredeti irányelvből származik)

Indokolás

A betegek biztonságát biztosítani kell.  Az orvosi eszközöket és a gyógyászati termékeket 
egyértelműbben el kell határolni.  A másolt termékeknek azonos kategóriába kell esniük, mint 
az eredeti termékeknek.

Módosítás: 12
2. CIKK 1. PONT F) PONT I. ALPONT 

1. cikk (5) bekezdés c) pont (93/42/EGK 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 fenti irányelv 1. cikke (2) 
bekezdésnek második alpontjában 
megállapított kritériumok alkalmazása 
alapján az előbbi vagy a jelen irányelv 
hatálya alá esik, különös figyelmet kell 
fordítani a termék hatásának legfőbb 
módjára;

Indokolás

Az termék hatása legfőbb módjának elemzése kifejezetten kizárólag a gyógyászati termék 
második vizsgálatát érinti.  A gyógyászati termék második vizsgálatának alkalmazását nem 
tekintik az elsődlegesnek az első meghatározással szemben.

Módosítás: 13
2. CIKK 1. PONT F) PONT IA) ALPONT (új)

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

ia) a d) pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„d) a 76/768/EGK irányelv által 
szabályozott kozmetikai termékek.  Annak 
eldöntése tekintetében, hogy a termék a 
fenti irányelv vagy az ezen irányelv hatálya 
alá tartozik-e, különös figyelmet kell 
fordítani a termék elsődleges rendeltetésére 
és hatásmódjára;”
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(Az első rész az eredeti irányelvből származik)

Indokolás

Amennyiben egy termék az orvosi termék fogalma alá és adott esetben más irányelv (például 
gyógyászati vagy kozmetikai termékek, egyéni védőeszközök, gépek) hatálya alá is tartozik, a 
gyártók és az érintett felek jogbiztonsága érdekében az alkalmazandó irányelv meghatározása 
az elsődleges rendeltetésen és a termék vonatkozó hatásmechanizmusán alapul.

Módosítás: 14
2. CIKK 1. PONT G) ALPONT 

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

g) A (6) bekezdést el kell hagyni. (g) a (6) bekezdés helyébe az alábbi szöveg 
lép:
„(6) Ezen irányelv nem alkalmazandó a 
89/686/EGK irányelv hatálya alá tartózó 
egyéni védőeszközökre. Annak eldöntése 
tekintetében, hogy a termék a fenti irányelv 
hatálya alá tartozik-e, különös figyelmet 
kell fordítani a termék elsődleges 
rendeltetésére és hatásmódjára;”

(Az megfogalmazás egy része az eredeti irányelvből származik)

Indokolás

Amennyiben egy termék az orvosi termék fogalma alá és adott esetben más irányelv (például 
gyógyászati vagy kozmetikai termékek, egyéni védőeszközök, gépek) hatálya alá is tartozik, a 
gyártók és az érintett felek jogbiztonsága érdekében az alkalmazandó irányelv meghatározása 
az elsődleges rendeltetésen és a termék vonatkozó hatásmechanizmusán alapul.

Módosítás: 15
2. CIKK 2. PONT 

4. cikk (2) bekezdés második francia bekezdés (93/42/EGK irányelv)

– rendelésre készült eszköz forgalmazására 
és alkalmazására akkor kerül sor, ha az 
megfelel a 11. cikk és a VIII. melléklet 
együttes feltételeinek; a II.a, II.b. és a III. 
osztályba sorolt eszközökhöz a VIII. 
mellékletben hivatkozott nyilatkozat 
tartozik, amely nevesített beteghez kerül.

– rendelésre készült eszköz forgalmazására 
és alkalmazására akkor kerül sor, ha az 
megfelel a 11. cikk és a VIII. melléklet 
együttes feltételeinek; a II.a, II.b. és a III. 
osztályba sorolt eszközökhöz a VIII. 
mellékletben hivatkozott nyilatkozat kell, 
hogy tartozzon, amely nevesített beteghez 
kerül.
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Indokolás

Nincs szükség magyarázatra.  Egyértelmű megfogalmazásra van szükség a végrehajtás és 
végső soron a fogyasztóvédelem magas színvonalának biztosítása érdekében.

Módosítás: 16
2. CIKK 4. PONT B) ALPONT 

11. cikk (14) bekezdés (93/42/EGK irányelv)

b) A szöveg a következő bekezdéssel egészül 
ki:

törölve

„14. A Bizottság a 7. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárásnak megfelelően 
elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy más módon is 
lehessen biztosítani használati utasítást.”

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az orvostechnikai eszközök szakorvosok általi biztonságos és helyes 
használatával kapcsolatos információkat a modern kommunikációs eszközök (pl. e-címkézés) 
segítségével lehessen átadni.  Az új 11. (14.) cikket törölni kellene és az 1. melléklet 13.1. 
szakaszát ezért módosítani kell.

Módosítás: 17
2. CIKK 13. PONT 

20. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés (93/42/EGK irányelv)

Ez nem érinti a tagállamok és a bejelentett 
szervezetek kötelezettségét a kölcsönös 
tájékoztatás és a figyelmeztetések 
közzétételét illetően, sem az érintett 
személyeknek a büntetőjog szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét.

Ez a 10. cikk (1) bekezdésének 
rendelkezései alapján nem érinti a 
tagállamok és a bejelentett szervezetek 
kötelezettségét a kölcsönös tájékoztatás és a 
figyelmeztetések közzétételét illetően, sem 
az érintett személyeknek a büntetőjog 
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.

Indokolás

Az egyértelműség érdekében javasolt hivatkozni a 10. cikk (1) bekezdésére, amely megemlíti a 
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termékek piacra bocsátását követően bekövetkező eseményeket.

Módosítás: 18
I. MELLÉKLET 1. PONT A) ALPONT

I. Melléklet 9. szakasz hetedik francia bekezdés (90/385/EGK irányelv)

A szoftvert tartalmazó eszköz vagy az 
önmagában orvosi szoftvernek minősülő 
eszköz vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, 
figyelembe véve a fejlesztés élettartamára, 
a kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

A szoftvert tartalmazó eszköz 
vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, 
figyelembe véve a fejlesztés élettartamára, 
a kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás: 19
II. MELLÉKLET 1. PONT B) PONT 

I. Melléklet 7.4 szakasz (1)-(4) albekezdés (93/42/EGK irányelv)

7.4. Amikor az eszköz szerves részét képezi 
olyan anyag, amely önmagában használva a 
2001/83/EK irányelv 1. cikkének 
meghatározása értelmében 
gyógyszerkészítménynek tekinthető, és 
alkalmas arra, hogy eszközt kiegészítve
hasson az emberi szervezetre, az anyag 
minőségét, biztonságos voltát és 
hasznosságát a 2001/83/EK irányelvben 
meghatározott módszerek alapján kell 
tanúsítani.

7.4. Amikor az eszköz szerves részét képezi 
olyan anyag, amely önmagában használva a 
2001/83/EK irányelv 1. cikkének 
meghatározása értelmében 
gyógyszerkészítménynek tekinthető, és 
alkalmas arra, hogy eszközt kiegészítve 
hasson az emberi szervezetre, az anyag 
minőségét, biztonságos voltát és 
hasznosságát a 2001/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott vonatkozó
módszerek alapján kell tanúsítani.

Azon anyag vonatkozásában, amelyik
- gyógyszerkészítményként már a 
2309/93/EGK tanácsi rendelettel(*) vagy a 
726/2004/EK rendelettel összhangban 
megkapta a közösségi forgalomba hozatali 
engedélyt,  
vagy
- 726/2004/EK rendelet mellékletének 
hatálya alá tartozik,
vagy
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- humánvér-származék,
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 illetékes hatóságtól 
vagy az Európai Gyógyszerügynökségtől 
(EMEA) az anyag minőségét és biztonságos 
voltát illetően. Véleményezéskor az illetékes 
hatóság vagy az EMEA a gyártási 
folyamatot és az anyagnak az eszközbe 
történt beépítésének hasznosságára
vonatkozó adatokat veszi figyelembe, ahogy 
azt a bejelentett szervezet meghatározta.

Egyéb anyag vonatkozásában a bejelentett 
szervezet, miután meggyőződött az 
anyagnak mint orvostechnikai eszköz 
részének hasznosságáról, figyelembe véve az 
eszköz rendeltetését, tudományos véleményt 
kér, összhangban a 2001/83/EK irányelvvel, 
a tagállamok által kijelölt valamely illetékes 
hatóságtól az anyag minőségét és 
biztonságos voltát illetően.
Véleményezéskor az illetékes hatóság a 
gyártási folyamatot és az anyagnak az 
eszközbe történt beépítésére vonatkozó 
adatokat veszi figyelembe.

Az emberi vérből származó egyéb anyagok
vonatkozásában a bejelentett szervezet, 
miután meggyőződött az anyagnak mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér az 
Európai Gyógyszerügynökségtől az anyag 
minőségét és biztonságos voltát illetően.
Véleményezéskor EMEA a gyártási 
folyamatot és az anyagnak az eszközbe 
történt beépítésének hasznosságára
vonatkozó adatokat veszi figyelembe, ahogy 
azt a bejelentett szervezet meghatározta.

(*) HL L 214., 1993.8.24., 1. o.

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.

Módosítás: 20
II. MELLÉKLET 1. PONT B) ALPONT

I. Melléklet 7.4. szakasz (1a) albekezdés (új) (93/42/EGK irányelv)

Az anyag hasznosságának igazolására a 
kijelölt szervezet rendelkezik 
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felhatalmazással, mivel az EMEA vagy a 
tagállam által kijelölt illetékes hatóságok 
szerepe mindössze az anyag minőségére és 
biztonságára vonatkozó tudományos 
vélemény megalkotására korlátozódik.

Indokolás

A kijelölt szervezetek és az EMEA/illetékes hatóságok szerepének egyértelművé tétele 
megakadályozza, hogy a teljes mértékben dokumentált, integrált orvosi anyagokat tartalmazó 
orvosi eszközök jóváhagyása a gyakorlatban a gyógyszerekéhez hasonló módon történjék, ami 
aránytalan költségeket és ráfordított időt követelne meg anélkül, hogy a betegek számára 
tényleges előnyökkel járna.

Módosítás: 21
II. MELLÉKLET 1. PONT B) ALPONT 

I. Melléklet 7.4 szakasz (5) albekezdés (93/42/EGK irányelv)

Amikor orvostechnikai eszköz részét képező 
kiegészítő anyagban történik változtatás, 
különösen ha ez a gyártási folyamattal van 
összefüggésben, a gyógyszerkészítmények 
változatainak az 1084/2003/EK(**) és az 
1085/2003/EK(***) bizottsági rendeletben 
rögzített értékelésére vonatkozó eljárások 
alapján kell értékelni. Azt a bejelentett 
szervezetet, amelyik az illetékes (azaz az 
első konzultációban részt vevő) 
gyógyszerügynökséggel konzultál, 
tájékoztatni kell a változtatásról, hogy 
megerősítést nyerjen az, hogy a kiegészítő 
anyag minősége változatlan, és továbbra is 
biztonságos, továbbá hogy bizonyítást 
nyerjen az, hogy a változtatás nem 
befolyásolja kedvezőtlenül az orvostechnikai 
eszközben található anyagot kiegészítő 
anyag meglévő hatásossági/kockázati 
profilját.

Amikor orvostechnikai eszköz részét képező 
kiegészítő anyagban történik változtatás, 
különösen ha ez a gyártási folyamattal van 
összefüggésben, azt a bejelentett szervezetet, 
amelyik az illetékes (azaz az első 
konzultációban részt vevő) 
gyógyszerügynökséggel konzultál, 
tájékoztatni kell a változtatásról, hogy 
megerősítést nyerjen az, hogy a kiegészítő 
anyag minősége változatlan, és továbbra is 
biztonságos, továbbá hogy bizonyítást 
nyerjen az, hogy a változtatás nem 
befolyásolja kedvezőtlenül az orvostechnikai 
eszközben található anyagot kiegészítő 
anyag meglévő hatásossági/kockázati 
profilját.

(**) HL L 159., 2003.6. 27., 1. o.
(***) HL L 159., 2003.6.27., 24. o.

Indokolás

A szóban forgó anyag biztonságos voltának és minőségének kellő időben történő és 
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költséghatékony vizsgálata érdekében fenn kell tartani a jelenlegi rendszert, amely lehetővé 
teszi, hogy a bejelentett szervezetek az illetékes nemzeti hatóságok véleményét kérjék.

Módosítás: 22
II. MELLÉKLET 1. PONT E) ALPONT

I. Melléklet 12.1a. szakasz (93/42/EGK irányelv)

12.1a. A szoftvert tartalmazó eszköz vagy 
az önmagában orvosi szoftvernek 
minősülő eszköz vonatkozásában a 
szoftvert modern módszerekkel kell 
hitelesíttetni, figyelembe véve a fejlesztés 
élettartamára, a kockázatkezelésre, a 
hitelesítésre és tanúsításra vonatkozó 
irányelveket

12.1a. A szoftvert tartalmazó eszköz 
vonatkozásában a szoftvert modern 
módszerekkel kell hitelesíttetni, 
figyelembe véve a fejlesztés élettartamára, 
a kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz

Módosítás: 23
II. MELLÉKLET 1. PONT F) ALPONT 

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

f) A 13. szakasz 1. pontjának első bekezdése
helyére a következő rendelkezés lép:

f) A 13. szakasz 1. pontja helyére a 
következő rendelkezés lép:

„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 eszközhöz az eszköz 
biztonságos és rendeltetésszerű
használatához szükséges, a potenciális 
felhasználók képzettségét és tudását 
figyelembe vevő, továbbá a gyártót 
azonosító információs anyagot kell 
biztosítani.
Ezen információs anyag a címke adataiból 
és a használati utasításból áll.
A biztonságos használathoz szükséges 
információt a megvalósítható és szükséges 
mértékben a terméken magán és/vagy 
minden egyes egység csomagolásán, illetve 
adott esetben az értékesítési csomagoláson 
kell feltüntetni.  Amennyiben az egyes 
egységek egyedi csomagolása nem 
megvalósítható, az információkat az 
eszközzel vagy az eszközökkel együtt kell 
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biztosítani.
A használati utasítást minden egyes 
eszközhöz csúcstechnológiát képviselő 
rendszerrel kell biztosítani.  Nem 
papíralapú használati utasítást kizárólag 
egészségügyi létesítményekben 
egészségügyi szakemberek által alkalmazott 
orvosi eszközök esetén lehet alkalmazni.  
Ezen esetben a gyártónak biztosítania kell 
az egészségügyi létesítmények számára 
annak lehetőségét, hogy megfelelő időben 
papíron kérhessék az információkat.  
Kivételes esetben nincs szükség ilyen 
használati utasításra az I. és a IIa. 
osztályba tarozó termékek esetében, 
amennyiben azokat használati utasítás 
nélkül is biztonságosan lehet használni.”

(A szöveg az eredeti irányelvből származik)

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az orvostechnikai eszközök szakorvosok általi biztonságos és helyes 
használatával kapcsolatos információkat a modern kommunikációs eszközök (pl. e-címkézés) 
segítségével lehessen átadni.  Az új 11.14. cikket törölni kellene és az 1. melléklet 13.1. 
szakaszát ezért módisítani kell.

Módosítás: 24
II. MELLÉKLET 1. PONT G) PONT II. ALPONT

I. Melléklet 13.3. szakasz b) pont (93/42/EGK irányelv)

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;

b) részletes adatok, amelyek szigorúan 
ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó 
azonosíthassa az eszközt és a csomagolás 
tartalmát.

(A szöveg az eredeti irányelvből származik)

Indokolás

A javaslat-tervezet által bevezetett „nemzetközileg alkalmazott nómenklatúrák kódját” a 
gyártó által biztosított információk részének kellene tekinteni, nem kellene megkövetelni, hogy 
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az szerepeljen a címkén, amint az a javaslatban szerepel.  Az ilyen állandóan naprakésszé tett 
kód szerepeltetésének követelménye a terméken ahhoz vezethet, hogy a címkéket gyakran meg 
kell változtatni, amely jelentős költségeket ró az iparágra, és nem növeli a termék biztonságát.

A további kódoknak a termékeken, csomagoláson és használati utasításon való feltüntetése 
csak az adminisztratív költségek emelkedésével jár anélkül, hogy a betegek számára 
bármilyen előnyt kínálna. A GMDN-kódokat már használják felügyeleti jelentéstételi célokból, 
ilyen módon lehetővé téve, hogy a hatóságok az esetleges kockázatot felmérhessék.

Módosítás: 25
II. MELLÉKLET 8. PONT B) ALPONT 

VIII. Melléklet II. szakasz (1) bekezdés (93/42/EGK irányelv)

(5) Rendelésre készült eszköz
vonatkozásában a gyártó kötelezettséget 
vállal, hogy szisztematikus eljárásrendet 
foganatosít és frissít, amelynek 
segítségével felülvizsgálja az eszközzel 
kapcsolatban a gyártás utáni szakaszban 
szerzett tapasztalatokat, beleértve a X. 
melléklet rendelkezéseit, és a megfelelő 
módon végez el minden szükséges 
korrekciót. Ez a kötelezettségvállalás azt is 
jelenti, hogy a gyártó, amint tudomást 
szerzett róluk, haladéktalanul köteles 
értesíteni az illetékes hatóságokat az alábbi 
eseményekről:

(5) Rendelésre készült eszköz 
vonatkozásában a gyártó kötelezettséget 
vállal, hogy felülvizsgálja a gyártás utáni 
szakaszban szerzett tapasztalatokat, és a 
megfelelő módon végez el minden 
szükséges korrekciót. Ez a 
kötelezettségvállalás azt is jelenti, hogy a 
gyártó, amint tudomást szerzett róluk, 
haladéktalanul köteles értesíteni az 
illetékes hatóságokat az alábbi 
eseményekről, és meghozza az érintett 
korrekciós intézkedéseket:

Indokolás

Módosítás: 26
II. MELLÉKLET 9. PONT A) PONT I. ALPONT

IX. melléklet 1. fejezet 1.4. szakasz (93/42/EGK irányelv

i. Az 1. szakasz 4. pontja a következő 
mondattal egészül ki:
„Az önálló szoftver aktív orvostechnikai 
eszköznek tekintendő.”

törölve

Indokolás

A számítógépes program önmagában (mint olyan) nem lehet orvosi eszköz
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Módosítás: 27
II. MELLÉKLET 9. PONT B) PONT 

IX. Melléklet II. fejezet 2.6. szakasz (93/42/EGK irányelv)

2.6. Az I. fejezet 1. szakasza 1. pontjában 
hivatkozott időtartam kiszámításakor a 
folyamatos használat az eszköz zavartalan 
tényleges használatát jelenti rendeltetési 
céljának megfelelően. Amikor az eszköz 
alkalmazása azért szakad meg, hogy azonnal 
ugyanarra az eszközre vagy ugyanolyan 
eszközzel cseréljék ki, akkor ezt az eszköz 
folyamatos használata kiterjesztésének kell 
tekinteni.

2.6. Az I. fejezet 1. szakasza 1. pontjában 
hivatkozott időtartam kiszámításakor a 
folyamatos használat az eszköz zavartalan 
tényleges használatát jelenti rendeltetési 
céljának megfelelően. Amikor az eszköz 
alkalmazása azért szakad meg, hogy azonnal 
ugyanarra az eszközre vagy ugyanolyan 
eszközzel cseréljék ki, akkor ezt az eszköz 
folyamatos használata kiterjesztésének kell 
tekinteni, kivéve amennyiben bizonyítani 
lehet, hogy az ilyen csere megszünteti az 
eszköz folyamatos használatából eredő 
összes kockázato t.

Indokolás

A jelenlegi javaslat kihathat számos termék besorolására, mivel magasabb osztályba helyezi 
azokat, ami nem igazolható, mivel az eszköz és a beteg közötti kapcsolat tartama nem az 
egyetlen tényező a kockázati besorolás meghatározása során.  Az eszköz és a beteg közötti 
kapcsolat tartama meghatározásának az ilyen kapcsolat kockázatának elemzéséhez kell 
kapcsolódnia.
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