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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 96/8/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0681)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0006/2006),

– tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

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

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) A jelenlegi jogbizonytalanság miatt 
szükség van a 93/42/EGK irányelv és a 
kozmetikai termékekre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi 
irányelv1 közötti elhatárolás 
pontosítására. Ennek során különösen 
figyelembe kell venni a termék alapvető 
rendeltetési célját. 

  
1 HL C ..., 2006.00.00., .... o.
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1 HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 
2005/80/EK bizottsági irányelvvel módosított 
irányelv (HL L 303., 2005.11.22., 32. o.).

Indokolás

Az Egyesült Királyságban és Németországban különféleképpen értelmezik a 93/42/EGK 
irányelv 1. cikke (5) bekezdésének d) pontját az ezen irányelv és a kozmetikai termékekre 
vonatkozó 76/768/EGK irányelv közötti elhatárolás tekintetében. Az európai jog egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében tisztázni kell a helyzetet. A gyártó által alapvetően 
kigondolt cél különös figyelembevétele összhangban van az Európai Bíróságnak a 
határértékkel rendelkező termékekkel kapcsolatos joggyakorlatával.

Módosítás 2
(6b) preambulumbekezdés (új)

(6b) Az 93/42/EGK irányelv és az egyéb 
irányelvek – mint például a 2001/83/EK 
irányelv – közötti elhatárolás nem mindig 
egyértelmű. Célszerű ezért készíteni egy 
hivatkozásokat tartalmazó listát, amely 
minden érintett számára megkönnyíti 
annak megállapítását, hogy melyik 
irányelvet kell alkalmazni egy adott 
termékre.

Indokolás

Számos termék a 93/42/EGK irányelv és az egyéb irányelvek közötti szürke tartományba 
tartozik. Annak érdekében, hogy a hatóságok és a gyártók számára megkönnyítsük a döntést
arra vonatkozóan, hogy vajon egy adott termék az orvostechnikai eszköz 
fogalommeghatározásának hatálya alá tartozik-e, az irányelvnek különböző példákat kell 
tartalmaznia, amelyekből kitűnik, hogy mely termék tartozik a 93/42/EGK irányelv hatálya 
alá. Természetesen ezek a példák nem váltják ki az egyes helyzetekben hozandó döntéseket.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés 

(9) A rendelésre készült eszközök 
gyártóinak megfelelőségét hatékonyabban 
bizonyítandó, kifejezett előírást ésszerű 
bevezetni a más eszközök esetében már 
működőhöz hasonló, a hatóságoknak 
felelős, az értékesítést követő 
piacfelügyeleti rendszerre, és a jobb 

(9) A rendelésre készült eszközök 
gyártóinak megfelelőségét hatékonyabban 
bizonyítandó, kifejezett előírást ésszerű 
bevezetni a más eszközök esetében már 
működőhöz hasonló, a hatóságoknak 
felelős, az értékesítést követő 
piacfelügyeleti rendszerre, és a jobb 



PR\615942HU.doc 7/31 PE 374.188v01-00

külső fordítás

HU

betegtájékoztatás érdekében olyan előírást 
ésszerű bevezetni, hogy a gyártó nevét 
tartalmazó, a 93/42/EGK irányelv VIII. 
melléklete szerinti nyilatkozatot is meg kell 
kapnia a betegnek.

betegtájékoztatás érdekében olyan előírást 
ésszerű bevezetni, hogy a 93/42/EGK 
irányelv VIII. melléklete szerinti 
nyilatkozat minden esetben megtekinthető 
legyen a beteg számára a végső 
kiszállítónál, és a beteg igény szerint abból 
egy másolatot kapjon. 

Indokolás

A beteg rendszerint ritkán érdeklődik a gyártó iránt. Ezért viszonylag magas ráfordítással 
járna, ha minden egyes személy hazavinne magával egy nyilatkozatot. Egyébként is 
célszerűbbnek tűnik, hogy az orvos őrizze ezeket az adatokat.

Módosítás 4
(13) preambulumbekezdés 

(13) A 93/42/EGK irányelv megfelelő és 
hatékony használata érdekében, ami a 
nemzeti szinten felmerülő osztályozási 
kérdésekben adott szabályozási útmutatást 
illeti, különösen azzal kapcsolatban, hogy 
egy termék orvostechnikai eszközként 
definiálható-e vagy sem, a tagállamok 
piacfelügyeletének érdekében áll-e, és a 
humán egészséget és biztonságot szolgálja-
e, olyan eljárásrend kialakítása, amelynek 
segítségével eldönthető, hogy egy-egy 
termék orvostechnikai eszközként 
definiálható-e vagy sem. 

(13) A 93/42/EGK irányelv megfelelő és 
hatékony használata érdekében, ami a 
nemzeti szinten felmerülő osztályozási 
kérdésekben adott szabályozási útmutatást 
illeti, különösen azzal kapcsolatban, hogy 
egy termék orvostechnikai eszközként 
definiálható-e vagy sem, a tagállamok 
piacfelügyeletének érdekében áll-e, és a 
humán egészséget és biztonságot szolgálja-
e, olyan eljárásrend kialakítása, amelynek 
segítségével eldönthető, hogy egy-egy 
termék orvostechnikai eszközként 
definiálható-e vagy sem. A jogbiztonság 
érdekében az ilyen döntéseknek csak az 
egyes termékekre, nem pedig tágan 
behatárolt termékkategóriákra kellene 
vonatkozniuk, valamint a tagállamokra és 
a gyártókra kellene irányulniuk. Egy 
orvostechnikai eszköz 
fogalommeghatározásánál felmerülő 
kulcselemek egyike a rendeltetés gyártó 
általi meghatározása. Ezért a gyártót 
meghallgatási jogának gyakorlása 
keretében célszerű teljes mértékben 
bevonni az eljárásba, mielőtt a termék 
fogalommeghatározásáról döntés 
születne.
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Indokolás

Számos termékkategória nagyon különböző termékeket foglal magába, amelyek nem mindig 
rendelkeznek azonos jellemző adatokkal vagy rendeltetéssel. A döntéseknek ezért mindig az 
egyes termékhez kell kapcsolódniuk. A rendeltetés gyártó általi meghatározása továbbá az 
orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásának nélkülözhetetlen elemét képezi, és ezért a 
gyártóknak fontos szerepet kell játszaniuk a döntési eljárásban. 

Módosítás: 5
(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. 
Különösen azt kell biztosítani, hogy a 
termékek az alkalmazásuk pillanatában 
ne veszélyeztessék a betegek biztonságát 
vagy egészségét. Az alkalmazás 
rendszerességének kérdésében a termékről 
Európa-szerte egységesen kell nyilatkozni. 
Ezenkívül az újrafelhasználás alapelveit 
továbbra is nemzeti szinten kell 
szabályozni.

Indokolás

Biztosítani kell, hogy egyetlen orvostechnikai eszközt sem nyilvánítanak az egyik tagállamban 
„egyszer használhatónak”, míg ezzel egy időben egy másik tagállamban „többször 
használhatónak”. Ezenkívül újrafelhasználás esetén egységes higiéniai előírásokat kell 
követni. 

Módosítás: 6
1. cikk, 1. pont, a) alpont, i. alpont

1. cikk, 2. pont, a) alpont, 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, a 
gyártó által kimondottan diagnosztikai 
célra szánt szoftverrel együtt használják, 
amelyet a gyártó emberekkel kapcsolatos
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felhasználásra tervezett a következő célra:

Indokolás

Ebbe a cikkbe kizárólag a diagnosztikai szoftvereket lehet belefoglalni, nem pedig az összes 
szoftvert. A szöveg „embergyógyászati felhasználásra” kifejezéssel való kiegészítése azt 
eredményezheti, hogy bizonyos termékeket kizárnak az irányelv hatálya alól. Ez a 
felhasználók körében bizonytalanságot teremtene és megteremtené annak lehetőségét, hogy a 
betegeknél nem ellenőrzött termékeket használjanak.

Módosítás: 7
1. cikk, 1. pont, d) alpont

1. cikk, (4b) bekezdés (90/385/EGK irányelv)

(4b) Ha egy orvostechnikai eszköz 
integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet
módosításáról szóló] […/EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet** 2. cikkének
(2) bekezdése] értelmében, és amely anyag 
alkalmas arra, hogy az eszközt kiegészítve 
hasson az emberi szervezetre, akkor az 
eszközt az ezen irányelvvel összhangban 
kell értékelni és engedélyezni.

(4b) Ha egy orvostechnikai eszköz 
integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet
módosításáról szóló] […/EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet** 2. cikkének
(2) bekezdése] értelmében, továbbá 
amelynek sejt- vagy szövetrésze kizárólag 
nem életképes szöveteket vagy sejteket 
tartalmaz, és amely anyag alkalmas arra, 
hogy az eszközt kiegészítve hasson az 
emberi szervezetre, akkor az eszközt az 
ezen irányelvvel összhangban kell értékelni 
és engedélyezni.

Indokolás

Tisztázni kell a 93/42/EGK és a 90/385/EGK irányelv hatálya alá tartozó kombinált termékek 
fogalommeghatározását annak érdekében, hogy az összhangban álljon Mikolasik korszerű 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló jelentésében foglalt megközelítéssel. Kizárólag 
azokat a termékeket lehet orvostechnikai eszköznek tekinteni, illetve ennek megfelelően 
értékelni, amelyek olyan nem életképes szöveteket és sejteket tartalmaznak, amelyek az 
eszközzel kiegészítve hatnak az emberi szervezetre. Az összes többi kombinált terméket 
korszerű terápiás gyógyszerkészítményként kell besorolni.

Módosítás: 8
1. cikk, 1a. pont (új)

4. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés (90/385/EGK irányelv)

1a. A 4. cikk (2) bekezdésének második 
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francia bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:
– rendelésre készült eszközök
forgalmazására és alkalmazására akkor 
kerül sor, ha azok megfelelnek a 6. 
mellékletben foglalt feltételeknek, illetve 
ha csatolták hozzájuk az e mellékletben 
említett nyilatkozatot, amelynek másolatát 
az egyértelműen azonosítható beteg 
rendelkezésére bocsátják, ha arra igényt 
tart. A nyilatkozat alapvetően a 
kezelőorvosnál marad, és annak bármikor 
megtekinthetőnek kell lennie. A 
nyilatkozatnak a gyártót egyértelműen 
azonosítania kell.

Indokolás

Adatvédelmi okokból lehetővé kell tenni, hogy a betegek személyazonosságát titkosítással 
biztosítsák. 
A beteg rendszerint ritkán érdeklődik a gyártó iránt. Ezért viszonylag magas ráfordítással 
járna, ha minden egyes személy hazavinne magával egy nyilatkozatot. Egyébként is 
célszerűbbnek tűnik, hogy az orvos őrizze ezeket az adatokat. A nyilatkozatnak a gyártót 
egyértelműen azonosítania kell. Lehetnek olyan esetek, ahol a név megadása nem elegendő.

Módosítás: 9
1. cikk, 3. pont

10a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés (90/385/EGK irányelv)

Az (1) bekezdésben említett eszközök 
vonatkozásában a jogosult képviselő 
köteles tájékoztatni annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságait, ahol bejegyzett 
telephelye van, a bejegyzett telephely 
címéről, és az érintett eszközök besorolását 
bemutatni.

Az (1) bekezdésben említett eszközök 
vonatkozásában a jogosult képviselő 
köteles tájékoztatni annak a tagállamnak az 
illetékes hatóságait, ahol bejegyzett 
telephelye van, a bejegyzett telephely 
címéről, és az érintett eszközök besorolását 
bemutatni. Ezt elegendő elektronikus úton 
megtenni. A jogosult képviselőnek 
továbbá felvilágosítás kérése esetén is 
rendelkezésre kell állnia.

Indokolás

A jogosult képviselő kötelezettségeit a lehető legpontosabban kell körülírni.
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Módosítás: 10
2. cikk, 1. pont, a) alpont, i. alpont

1. cikk, 2. pont, a) alpont, 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 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, a 
gyártó által kimondottan diagnosztikai 
célra szánt szoftverrel együtt használják, 
amelyet a gyártó emberekkel kapcsolatos
felhasználásra tervezett a következő célra:

Indokolás

Ebbe a cikkbe kizárólag a diagnosztikai szoftvereket lehet belefoglalni, nem pedig az összes 
szoftvert. A szöveg „embergyógyászati felhasználásra” kifejezéssel való kiegészítése azt 
eredményezheti, hogy bizonyos termékeket kizárnak az irányelv hatálya alól. Ez a 
felhasználók körében bizonytalanságot teremtene és megteremtené annak lehetőségét, hogy a 
betegeknél nem ellenőrzött termékeket használjanak.

Módosítás: 11
2. cikk, 1. pont, a) pont, ia. alpont (új)

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

ia. az a) pont a végén a következő 
mondattal egészül ki:
„Minden kontaktlencsét ez irányelv 
hatálya alá tartozó orvostechnikai 
eszköznek kell tekinteni;”

Indokolás

Egyértelműen rögzíteni kell, hogy a kontaktlencséket orvostechnikai eszközként kell kezelni.

Módosítás: 12
2. cikk, 1. pont e) alpont

1. cikk, (4b) bekezdés (93/42/EGK irányelv)

(4b) Ha egy orvostechnikai eszköz (4b) Ha egy orvostechnikai eszköz 
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integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet
módosításáról szóló] […/EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet** 2. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében, és 
amely anyag alkalmas arra, hogy az 
eszközt kiegészítve hasson az emberi 
szervezetre, akkor az eszközt az ezen
irányelvvel összhangban kell értékelni és 
engedélyezni.

integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet
módosításáról szóló] […/EK] európai 
parlamenti és tanácsi rendelet** 2. 
cikkének (2) bekezdése] értelmében, 
továbbá amelynek sejt- vagy szövetrésze 
kizárólag nem életképes szöveteket vagy 
sejteket tartalmaz, és amely anyag 
alkalmas arra, hogy az eszközt kiegészítve 
hasson az emberi szervezetre, akkor az 
eszközt az ezen irányelvvel összhangban 
kell értékelni és engedélyezni.

Indokolás

Tisztázni kell a 93/42/EGK és a 90/385/EGK irányelv hatálya alá tartozó kombinált termékek 
fogalommeghatározását annak érdekében, hogy az összhangban álljon Mikolasik korszerű 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló jelentésében foglalt megközelítéssel. Kizárólag 
azokat a termékeket lehet orvostechnikai eszköznek tekinteni, illetve ennek megfelelően 
értékelni, amelyek olyan nem életképes szöveteket és sejteket tartalmaznak, amelyek az 
eszközzel kiegészítve hatnak az emberi szervezetre. Az összes többi kombinált terméket 
korszerű terápiás gyógyszerkészítményként kell besorolni.

Módosítás: 13
2. cikk, 1. pont, f) alpont, ia. alpont (új) 

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

ia. a d) pont a következőképpen módosul:
„d) a 76/768/EGK irányelv szerinti 
kozmetikai termékekre. 
A gyártó által szándékolt rendeltetés a 
döntési kritériumok egyik lényeges eleme 
annak megállapításakor, hogy vajon egy 
adott termék a fent említett vagy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozik-e.”

Indokolás

Az Egyesült Királyságban és Németországban különféleképpen értelmezik a 93/42/EGK 
irányelv 1. cikke (5) bekezdésének d) pontját ezen irányelv és a kozmetikai termékekre 
vonatkozó 76/768/EGK irányelv közötti elhatárolás tekintetében. Az európai jog egységes 
alkalmazásának biztosítása érdekében tisztázni kell a helyzetet. A gyártó által alapvetően 
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kigondolt cél különös figyelembevétele összhangban van az Európai Bíróságnak a 
határértékkel rendelkező termékekkel kapcsolatos joggyakorlatával.

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 a következő 
rendelkezés lép:
„(6) Ezen irányelv nem alkalmazható a 
89/686/EGK irányelvben szabályozott 
egyéni védőeszközökre. Annak eldöntése
során, hogy az adott termék az említett 
irányelv vagy ezen irányelv hatálya alá 
tartozik-e, különösen a termék elsődleges 
rendeltetési célját és lényeges 
hatásmechanizmusát kell figyelembe 
venni.”

Indokolás

Amennyiben egy termék az „orvostechnikai eszköz” fogalommeghatározása alá tartozik, és 
egyben fennáll a lehetősége, hogy más irányelvek hatálya alá tartozik (pl., 
gyógyszerkészítmények, kozmetikai termékek, egyéni védőeszközök, gépek), az alkalmazandó 
irányelv meghatározásának az elsődleges rendeltetési cél értékelésén és a termék kapcsolódó 
lényeges hatásmechanizmusán kell alapulnia annak érdekében, hogy a gyártók és az egyéb 
érdekelt személyek részére biztosítsuk a jogbiztonságot/érthetőséget. 

Módosítás: 15
2. cikk, 1a. pont (új)

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

1a. A 2. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A tagállamoknak ezért meg kell 
hozniuk a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
orvostechnikai eszközök interneten, 
postai úton vagy egyéb alternatív 
forgalmazási csatornán keresztüli 
értékesítése ne veszélyeztesse a 
fogyasztók egészségét és biztonságát, 
valamint hogy figyelembe vegye az 
ebben az irányelvben megfogalmazott 
rendelkezéseket.”
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Indokolás

Az orvosi eszközök interneten keresztüli értékesítésének különös figyelmet kell szentelni. Meg 
kell akadályozni, hogy az ilyen és az egyéb alternatív forgalmazási csatornák a fogyasztók 
egészségét veszélyeztessék.

Módosítás: 16
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 említett 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 említett nyilatkozat tartozik, 
amelynek másolata az egyértelműen 
azonosítható beteghez kerül, ha arra 
igényt tart. A nyilatkozat alapvetően a 
végső kiszállítónál marad és bármikor 
megtekinthető. A nyilatkozat 
egyértelműen azonosítja a gyártót.

Indokolás

Adatvédelmi okokból lehetővé kell tenni, hogy a betegek személyazonosságát titkosítással 
biztosítsák. 
A beteg rendszerint ritkán érdeklődik a gyártó iránt. Ezért viszonylag magas ráfordítással 
járna, ha minden egyes személy hazavinne magával egy nyilatkozatot. Egyébként is 
célszerűbbnek tűnik, hogy az orvos őrizze ezeket az adatokat. A nyilatkozatnak a gyártót 
egyértelműen azonosítania kell. Lehetnek olyan esetek, ahol a név megadása nem elegendő.

Módosítás: 17
2. cikk, 4. pont, b) alpont

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

b) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(14) A Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően elfogadhat olyan 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, 
hogy más módon is lehessen biztosítani 

törölve



PR\615942HU.doc 15/31 PE 374.188v01-00

külső fordítás

HU

használati utasítást.”

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az orvostechnikai eszköz szakemberek általi biztonságos és 
megfelelő használatához szükséges információkat modern kommunikációs eszközökkel (pl. 
elektronikus címkézéssel) biztosítsák. Az új (14) bekezdést törölni kell, és az I. melléklet 13.1. 
szakaszát ezért módosítani kell.

Módosítás: 18
2. cikk, 6. pont

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

d) a IX. mellékletben meghatározott 
besorolási szabályok alkalmazásához
döntés szükséges, hogy a termék megfelel-
e az 1. cikk (2) bekezdésének a)–e) 
pontjában rögzített meghatározások 
valamelyikének,

d) döntés szükséges ahhoz, hogy egy adott
termék megfelel-e az 1. cikk (2) 
bekezdésének a)–e) pontjában rögzített 
meghatározások valamelyikének,

Indokolás

A döntéseknek az egyes termékhez kell kapcsolódniuk, mivel a termékkategóriák gyakran 
átfogóak és a termékkategóriákba tartozó egyes termékek nem mindig rendelkeznek azonos 
jellemző adatokkal vagy rendeltetéssel.

Módosítás: 19
2. cikk, 6a. pont (új)

13. cikk, (1) bekezdés (93/42/EGK irányelv)

6a. A 13. cikk az (1) bekezdés végén a 
következő mondattal egészül ki:
„A 7. cikkben említett bizottság 2009. 12. 
31-ig működik."

Indokolás

A megfelelő komitológiai bizottság tekintetében korlátot kell szabni (megszüntetési záradék).

Módosítás: 20
2. cikk, 6b. pont (új)
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13. cikk, (1a) bekezdés (új) (93/42/EGK irányelv)

6b. A 13. cikk a következő (1a) 
bekezdéssel egészül ki:
(1a) Az (1) bekezdésben foglalt 
intézkedések a vonatkozó termék 
gyártójával folytatott tanácskozás 
eredményét tükrözik, továbbá a 
tagállamokra és a gyártókra egyaránt 
vonatkoznak. Az ilyen döntések esetében a 
Bizottság figyelembe vette az összes jogi 
szempontot (beleértve a nemzeti bíróságok 
határozatait is), a biztonságot és a 
hatékonyságot, a tudományos megítélést, 
a gyógyászati hasznosságot, valamint a 
termék eddigi alkalmazását. Szükséges 
esetben független tudományos szakértők 
véleményét is ki kell kérni.

Indokolás

A gyártó szándéka a 93/42/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az 
orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásának lényeges elemét képezi. A döntés
előkészítésénél ezért igen fontos, hogy a gyártót is bevonjuk a megfelelő döntésekbe. Azt a 
kérdést, hogy vajon egy adott termék a 93/42/EGK irányelv hatálya alá tartozik-e vagy sem, 
végeredményben az Európai Bíróság (EB) dönti el. Ezért a gyártóknak rendelkezniük kell 
azzal a lehetőséggel, hogy biztosíthassák, hogy az ilyen eseteteket az EB elé vihessék. 
Ellenkező esetben kénytelenek az EU-Szerződés 234. cikke keretében az EB-t egy évekig tartó 
eljárásba bevonni.

Módosítás: 21
2. cikk, 6c. pont (új)

13. cikk, (1b) bekezdés (új) (93/42/EGK irányelv)

6c. A 13. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:
(1b) Amennyiben egy tagállam a 
Bizottsághoz egy adott termék vagy 
termékkategória tekintetében kellően
megalapozott kérvényt nyújt be az (1) 
bekezdés d) pontjának megfelelően, a 
Bizottság piackutatást végez annak 
megállapítása érdekében, hogy vajon 
léteznek-e hasonló termékek a belső 
piacon. Ennek alapján e termékek 
besorolásról az (1) bekezdésben említett
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eljárás útján kell döntést hozni.

Indokolás

A gyártó szándéka a 93/42/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az 
orvostechnikai eszköz fogalommeghatározásának lényeges elemét képezi. A döntés 
előkészítésénél ezért igen fontos, hogy a gyártót is bevonjuk a megfelelő döntésekbe. Azt a 
kérdést, hogy vajon egy adott termék a 93/42/EGK irányelv hatálya alá tartozik-e vagy sem, 
végeredményben az Európai Bíróság (EB) dönti el. Ezért a gyártóknak rendelkezniük kell 
azzal a lehetőséggel, hogy biztosíthassák, hogy az ilyen eseteteket az EB elé vihessék. 
Ellenkező esetben kénytelenek az EU-Szerződés 234. cikke keretében az EB-t egy évekig tartó 
eljárásba bevonni.

Módosítás: 22
2. cikk, 6d. pont (új)

13. cikk, (1c) bekezdés (új) (93/42/EGK irányelv)

6d. A 13. cikk a következő (1c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1c) A tagállamok szabályozzák 
valamennyi kontaktlencse érvényes 
rendelvény alapján, bármely 
árusítóhelyen történő értékesítését és 
forgalmazását annak érdekében, hogy 
védjék az európai fogyasztók egészségét és 
biztonságát, miközben meghagyják a 
választás szabadságát a tanúsított üzletek 
vagy árusítóhelyek tekintetében.”

Indokolás

A kontaktlencsék széles körű alkalmazása és azok nem vényköteles értékesítéséből és 
forgalmazásából származó kockázatok miatt ezt a cikket kiváltképpen alkalmazni kell minden 
kontaktlencse esetében. A fogyasztóvédelmet a lencsék általános minőségellenőrzésével kell 
biztosítani.

Módosítás: 23
2. cikk, 8. pont

14a. cikk (93/42/EGK irányelv)

(8) A 14a. cikk a következőképpen 
módosul:
(a) Az (1) bekezdés második albekezdése a 
következőképpen módosul:

(8) A 14a. cikket törölni kell.
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i. az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) a gyártó, a jogosult képviselő és az 
eszköz 14. cikk szerinti bejegyzésének 
adatai;”
ii. a következő d) ponttal egészül ki:
„d) a 15. cikkben hivatkozott klinikai 
vizsgálatokkal kapcsolatos adatok;”
b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) A Bizottság a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően elfogadhat az e cikk (1) és (2) 
bekezdése végrehajtásához szükséges és 
különösen a klinikai vizsgálatokkal 
kapcsolatos adatok terjedelmére 
vonatkozó intézkedéseket.”

Indokolás

Az adatbázis több mint 13 évvel a kigondolását követően még mindig nem működik! Számos 
tagállam ezért időközben létrehozta saját adatbázisrendszerét. Az európai felügyeleti rendszer 
kiválóan működik. Néhány tagállam a gyártók, illetve jogosult képviselők EUDAMED-
adatbázisban való nyilvántartása ellenére ragaszkodik a külön nyilvántartáshoz, ami 
egyértelműen megkérdőjelezi az adatbázis értelmét és csak felesleges bürokráciát jelent.

Módosítás: 24
I. melléklet, 1. a) pont

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 eszközöknél a 
szoftverágazatban figyelembe kell venni a 
fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket.

Indokolás

A hitelesítés kifejezést más szóval kell helyettesíteni, hogy a felesleges adatfelhalmozódást 
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elkerüljük.

Módosítás: 25
I. melléklet, 5a. pont (új)

6. melléklet, 2.1. szakasz (90/385/EGK irányelv)

5a. A 6. melléklet 2.1. szakaszának első 
francia bekezdése a következőképpen 
módosul:
„– az adott termék azonosítását lehetővé 
tevő adatok és az ár,”

Indokolás

Az ár megjelölésével az értékesítési lánc átláthatósága javul.

Módosítás: 26
I. melléklet, 5b. pont (új)

6. melléklet, 2.1. szakasz (90/385/EGK irányelv)

5b. A 6. melléklet 2.1. szakaszának 
negyedik francia bekezdése a 
következőképpen módosul:
„– a terméknek az érintett rendelvényben 
leírt egyedi jellemzői,”

Indokolás

Az 1. cikk d) pontja megállapítja, hogy a fent említett rendelvényt (a rendelésre készült 
eszközök tekintetében) kizárólag olyan személyek állíthatják ki, akik erre szakképesítésük 
alapján jogosultak. E kijelentéssel ellentétben a 6. melléklet 2.1. szakaszának negyedik 
francia bekezdésében csak az orvosi rendelvényeket említik. Ezt az ellentmondást fel kell 
oldani.

Módosítás: 27
I. melléklet, 5c. pont (új)

6. melléklet, 3a. szakasz (új) (90/385/EGK irányelv)

5c. A 6. melléklet a következő szakasszal 
egészül ki:
„3a. A nyilatkozatban e melléklet 
értelmében feltüntetett adatokat a gyártás



PE 374.188v01-00 20/31 PR\615942HU.doc

külső fordítás

HU

időpontjától számított legalább öt éves 
időszakra meg kell őrizni.”

Indokolás

Nem tudunk olyan esetről, amikor a feljegyzések megőrzésére öt évnél hosszabb idő elteltével 
szükség lett volna. Ebből kiindulva a rendelésre készült eszközök gyártói számára az eddigi 
megfogalmazás aránytalanul nagyobb megterhelést jelentene.

Módosítás: 28
II. melléklet, 1. a) pont

I. melléklet, 1. szakasz (93/42/EGK irányelv)

1. Az eszközt úgy kell megtervezni és 
legyártani, hogy – amikor a 
rendeltetésének megfelelő körülmények 
között és célokra használják, és amikor 
alkalmazható, a célfelhasználó műszaki 
tudása, tapasztalata, iskolázottsága és 
képzettsége miatt – ne legyen kedvezőtlen 
hatással a beteg egészségügyi állapotára 
vagy biztonságára, vagy a felhasználó 
biztonságára és egészségére, vagy adott 
esetben más személyekre azzal, hogy a 
rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó 
valamennyi kockázat elfogadhatónak 
minősül a beteg számára biztosított 
előnyökkel összehasonlításban, és amikor a 
magas fokú egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeknek megfelel. Ennek részét 
képezi az eszköz ergonómiai jellemzői és a 
célfelhasználó környezete miatti
felhasználói hibából eredő kockázatok 
lehető legnagyobb mértékű csökkentése.

1. Az eszközt úgy kell megtervezni és 
legyártani, hogy – amikor a 
rendeltetésének megfelelő körülmények 
között és célokra használják, különös 
tekintettel arra, hogy az eszközt 
szakszerű felhasználásra szánják-e vagy 
sem – ne legyen kedvezőtlen hatással a 
beteg egészségügyi állapotára vagy 
biztonságára, vagy a felhasználó 
biztonságára és egészségére, vagy adott 
esetben más személyekre azzal, hogy a 
rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó 
valamennyi kockázat elfogadhatónak 
minősül a beteg számára biztosított 
előnyökkel összehasonlításban, és amikor 
a magas fokú egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeknek megfelel. A 
gyártó értékeli és csökkenti az 
esetlegesen az eszköz ergonómiai 
jellemzőihez és a célfelhasználó 
környezetéhez kapcsolódó felhasználói 
hibából eredő lehetséges kockázatokat.

Indokolás

A jelenlegi szövegben az „iskolázottságra és képzettségre” való hivatkozást a különböző 
tagállamokban különféleképpen értelmezhetik, és ez jogbizonytalansághoz vezethet. Az 
irányelv jelenlegi változata megfelelő belső kockázatelemzést ír elő a termék tervezése 
tekintetében, amelynek során biztosítani kell, hogy a különleges eszköz ergonómiája 
igazodjon a rendeltetési céljához, különösen, ha a szóban forgó eszközt nem szakértők által 
történő felhasználásra szánják.

Módosítás: 29
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II. melléklet, 1. aa) pont (új)
I. melléklet, 6a. szakasz (új) (93/42/EGK irányelv)

aa) Az I. melléklet a következő 6a. 
szakasszal egészül ki:
"6a. A gyártóknak, illetve a jogosult 
képviselőknek az újrafelhasználás 
tekintetében az Európai Unió egész 
területén egységesen kell nyilatkozniuk a 
termékeikről."

Indokolás

Véget kell vetni annak a tarthatatlan állapotnak, hogy egy terméket az egyik tagállamban 
„egyszer felhasználható” termékként, egy másik tagállamban pedig „többször 
felhasználható” termékként hoznak forgalomba.

Módosítás: 30
II. melléklet, 1. b) pont

I. melléklet, 7.4. szakasz (93/42/EGK irányelv)

b) 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.

b) 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
– humánvér-származék;
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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 hatóságok 
egyikétől vagy az Európai 
Gyógyszerügynökségtől (EMEA) az anyag 
minőségét és biztonságos voltát illetően. 
Véleményezéskor az illetékes hatóság
vagy az EMEA a gyártási folyamatot és az 
anyag eszközbe történt beépítésének 
hasznosságára vonatkozó, a bejelentett 
szervezet által meghatározott adatokat 
veszi figyelembe.

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.

Humánvér-származéknak minősülő anyag 
vonatkozásában a bejelentett szervezet, 
miután meggyőződött az anyagnak, mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér 
az EMEA-tól az anyag minőségét és 
biztonságos voltát illetően. 
Véleményezéskor az EMEA a gyártási 
folyamatot és az anyag eszközbe történt 
beépítésének hasznosságára vonatkozó, a 
bejelentett szervezet által meghatározott
adatokat veszi figyelembe.

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 

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 
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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.

orvostechnikai eszközben található anyagot 
kiegészítő anyag meglévő 
hatásossági/kockázati profilját.

Indokolás

A jelenlegi rendszert, amely szerint a bejelentett szervezetek bármelyik illetékes nemzeti 
hatóságtól kérhetnek véleményt, fenn kell tartani annak érdekében, hogy a szóban forgó 
anyagok biztonságának és minőségének időbeni és költséghatékony vizsgálatát biztosítsák. A 
gyógyhatású anyagok orvostechnikai eszközökbe foglalásának hasznosságára irányuló 
értékelési kötelezettségnek az eszköz teljes körű értékeléséért felelős értékelő szervezetnél kell 
maradnia.

Módosítás: 31
II. melléklet, 1. c) pont

I. melléklet, 7.4a. szakasz (93/42/EGK irányelv)

7.4a. Ha egy orvostechnikai eszköz 
integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet 
módosításáról szóló rendelet 2. cikke (2) 
bekezdése] értelmében, és alkalmas arra, 
hogy eszközt kiegészítve hasson az emberi 
szervezetre, akkor a termék minőségét, 
biztonságos voltát és hasznosságát [a 
korszerű terápiákról szóló 726/2007/EK 
rendelet módosításáról szóló] […/EK] 
rendeletben meghatározott módszerek 
alapján kell tanúsítani.

7.4a. Ha egy orvostechnikai eszköz 
integráns részként olyan készítményt foglal 
magában, amely, ha külön kerül 
felhasználásra, módosított humánszövet-
terméknek tekinthető [a korszerű 
terápiákról szóló 726/2007/EK rendelet 
módosításáról szóló rendelet 2. cikke (2) 
bekezdése] értelmében, továbbá amelynek 
sejt- vagy szövetrésze kizárólag nem 
életképes szöveteket vagy sejteket 
tartalmaz, és amely alkalmas arra, hogy 
eszközt kiegészítve hasson az emberi 
szervezetre, akkor a termék minőségét, 
biztonságos voltát és hasznosságát a 
legutóbb módosított 2001/83/EK irányelv 
I. melléklete IV. részének 5. pontjában
meghatározott módszerek alapján kell 
tanúsítani.

A bejelentett szervezet, miután 
meggyőződött a terméknek mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér a

A bejelentett szervezet, miután 
meggyőződött a terméknek mint 
orvostechnikai eszköz részének 
hasznosságáról, figyelembe véve az eszköz 
rendeltetését, tudományos véleményt kér 
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[korszerű terápiák bizottságától] a termék 
minőségét, biztonságos voltát és 
hasznosságát illetően. Véleményezéskor a 
[korszerű terápiák bizottsága] a gyártási 
folyamatot és az anyagnak az eszközbe 
történt beépítésére vonatkozó adatokat 
veszi figyelembe.

az EMEA-tól a termék minőségét, 
biztonságos voltát és hasznosságát illetően.

Indokolás

A jelenlegi rendszert, amely szerint a bejelentett szervezetek bármelyik illetékes nemzeti 
hatóságtól kérhetnek véleményt, fenn kell tartani annak érdekében, hogy a szóban forgó 
anyagok biztonságának és minőségének időbeni és költséghatékony vizsgálatát biztosítsák. A 
gyógyhatású anyagok orvostechnikai eszközökbe foglalásának hasznosságára irányuló 
értékelési kötelezettségnek az eszköz teljes körű értékeléséért felelős értékelő szervezetnél kell 
maradnia.

Módosítás: 32
II. melléklet, 1. e) pont

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 eszközöknél
a szoftverágazatban figyelembe kell 
venni a fejlesztés élettartamára, a 
kockázatkezelésre, a hitelesítésre és 
tanúsításra vonatkozó irányelveket. 

Indokolás

A hitelesítés kifejezést más szóval kell helyettesíteni, hogy a felesleges adatfelhalmozódást 
elkerüljük.

Módosítás: 33
II. melléklet, 1. f) pont

I. melléklet, 13.1. szakasz, első bekezdés (93/42/EGK 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 céljának megfelelő használatához 
szükséges, a potenciális felhasználók 
képzettségét és tudását figyelembe vevő, 
továbbá a gyártót azonosító információs 
anyaggal kell ellátni.
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Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az orvostechnikai eszköz szakemberek általi biztonságos és 
megfelelő használatához szükséges információkat modern kommunikációs eszközökkel (pl. 
elektronikus címkézéssel) biztosítsák. A 11. cikk új (14) bekezdését törölni kell, és ezért az I. 
melléklet 13.1. szakaszát módosítani kell.

Módosítás: 34
II. melléklet, 1. fa) (új)

I. melléklet, 13.1. szakasz, harmadik és negyedik bekezdés (93/42/EGK irányelv)

fa) A 13.1. szakasz harmadik és negyedik 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„Amennyire megoldható és megfelelő, az 
eszköz biztonságos használatához 
szükséges tájékoztatót magán az eszközön 
és/vagy az egyes egységek csomagolásán 
vagy adott esetben a kereskedelmi 
csomagoláson is fel kell tüntetni. Ha az 
egyes egységek egyedi csomagolása nem 
oldható meg, akkor az elkészített 
tájékoztatót egy vagy több eszközzel együtt 
kell szállítani.

Mindegyik eszközt el kell látni használati 
utasítással a tájékoztató legkorszerűbb 
formában történő eljuttatásával. A 
használati utasítás papírformátumtól 
eltérő formátumban való rendelkezésre 
bocsátására kizárólag olyan 
orvostechnikai eszközök esetében kerülhet 
sor, amelyeket egészségügyi szakember 
által, egészségügyi intézetben való 
felhasználásra szántak. Ebben az esetben 
a gyártónak biztosítania kell az 
egészségügyi intézetnek, hogy annak 
kérésére a tájékoztatót megfelelő időn 
belül papírformátumban is rendelkezésre 
bocsássák.

Kivételes esetekben ilyen használati 
utasítás nem szükséges az I. vagy IIa. 
osztályba tartozó eszközökhöz, ha azok 
biztonságosan használhatók ilyen utasítás 
nélkül is.”
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Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az orvostechnikai eszköz szakemberek általi biztonságos és 
megfelelő használatához szükséges információkat modern kommunikációs eszközökkel (pl. 
elektronikus címkézéssel) biztosítsák. A 11. cikk új (14) bekezdését törölni kell, és ezért az I. 
melléklet 13.1. szakaszát módosítani kell.

Módosítás: 35
II. melléklet, 1. g) ii. pont

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;

Indokolás

A jelentéstervezettel bevezetett „nemzetközileg elismert nómenklatúrakódnak” a gyártó által 
rendelkezésre bocsátott tájékoztató részét kell képeznie, azonban azt nem kötelező a címkén a 
javasolt módon feltüntetni. Egy ilyen állandóan aktualizált kódnak a termék címkéjén való 
kötelező elhelyezése a címke állandó módosításához vezetne, ami jelentős költséget jelent az 
ágazat részére és nem növeli a termék biztonságát.

Módosítás: 36
II. melléklet, 7. a) pont

VII. melléklet, 2. szakasz (93/42/EGK irányelv)

2. A gyártó köteles elkészíteni a 3. 
szakaszban bemutatott műszaki 
dokumentációt. A gyártónak vagy a 
Közösségben bejegyzett jogosult 
képviselőjének ezt a dokumentációt,
amelynek része a megfelelőségi 
nyilatkozat, ellenőrzés céljából 
hozzáférhetővé kell tennie a nemzeti 
hatóságok számára legalább a terméknek a 
gyártó által meghatározott élettartamával 
azonos időtartamra; ez az időtartam nem 
lehet öt évnél rövidebb. 

2. A gyártó köteles elkészíteni a 3. 
szakaszban bemutatott műszaki 
dokumentációt. A gyártónak vagy a 
Közösségben bejegyzett jogosult 
képviselőjének vagy az importőrnek ezt a 
dokumentációt, amelynek része a 
megfelelőségi nyilatkozat, ellenőrzés 
céljából hozzáférhetővé kell tennie a 
nemzeti hatóságok számára legalább a 
gyártás időpontjától számított öt éves 
időtartamra.
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Indokolás

A bürokrácia elkerülése érdekében biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az importőr is 
hozzáférhetővé tehesse a megfelelő dokumentumokat. Másodsorban ez a második 
módosításhoz való igazodást is jelenti, ami szintén azt a célt szolgálja, hogy a közepes méretű 
importőröket mentesítse a bürokrácia alól.

Módosítás: 37
II. melléklet, 8. aa) pont (új)

VIII. melléklet, 2.1. szakasz (93/42/EGK irányelv)

aa) A 2.1. szakasz negyedik francia 
bekezdése a következőképpen módosul:
„– a terméknek a rendelvényben szereplő 
egyedi jellemzői.”

Indokolás

Az 1. cikk d) pontja megállapítja, hogy a fent említett rendelvényt (a rendelésre készült 
eszközök tekintetében) kizárólag olyan személyek állíthatják ki, akik erre szakképesítésük 
alapján jogosultak. E kijelentéssel ellentétben a 8. melléklet 2.1. szakaszának negyedik 
francia bekezdésében csak az orvosi rendelvényeket említik. Ezt az ellentmondást fel kell 
oldani.

Módosítás: 38
II. melléklet, 8. d) pont

VIII. melléklet, 4. szakasz (93/42/EGK irányelv)

4. Az e melléklettel érintett 
nyilatkozatokban szereplő információt meg 
kell őrizni legalább a terméknek a gyártó 
által meghatározott élettartamával azonos 
időtartamra; ez az időtartam nem lehet öt 
évnél rövidebb. 

4. Az e melléklettel érintett 
nyilatkozatokban szereplő információt meg 
kell őrizni legalább a gyártás időpontjától 
számított öt éves időtartamra.

Indokolás

Nem tudunk olyan esetről, amikor a feljegyzések megőrzésére öt évnél hosszabb idő elteltével 
szükség lett volna. Ebből kiindulva a rendelésre készült eszközök gyártói számára az eddigi 
megfogalmazás aránytalanul nagyobb megterhelést jelentene.

Módosítás: 39
II. melléklet, 8. e) pont
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VIII. melléklet, 5. szakasz, bevezető 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 kiértékeli a gyártás utáni 
szakaszban szerzett tapasztalatokat és 
intézkedik a szükséges korrekciók 
elvégzéséről. Ez a kötelezettségvállalás azt 
is jelenti, hogy a gyártó, amint tudomást 
szerzett róluk, haladéktalanul köteles 
értesíteni az illetékes hatóságokat az alábbi 
eseményekről, majdnem bekövetkezett 
eseményekről és a megfelelő 
korrekciókról:

Indokolás

A rendelésre készült eszközök gyártói tudják a legjobban visszakövetni a termékeiket, mivel 
név szerint ismerik a betegeiket. A fentiekben megkövetelt szisztematikus eljárásrend (az ISO 
13485 szabvány bevezetése) éves szinten többletköltséget jelent a fogtechnikusok, a 
látszerészek, a hallókészülék- és ortopéd cipő gyártók stb. számára. Ennek összege éves 
szinten kb. 2000–5000 euró. Ez nem indokolt, mivel egy általános megfogalmazás is kivédi a 
kockázatokat.

Módosítás: 40
II. melléklet, 9. 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 1.1. szakaszában említett
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, ha 
bizonyítható, hogy egy ilyen csere 
kiküszöböli az eszköz folyamatos 
használatából eredő kockázatokat.
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Indokolás

A jelenlegi javaslat hatással lehet számos termék besorolására azáltal, hogy azokat magasabb 
osztályba sorolja át. Ez viszont nem indokolható, mivel az eszköz beteg általi használatára 
vonatkozó időtartam a kockázati osztály meghatározásának nem egyedüli tényezője. Az eszköz 
beteg általi használatára vonatkozó időtartam meghatározásának a használatból eredő 
kockázatok elemzéséhez kell kapcsolódnia.
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által benyújtott, az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK 
irányelv és az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó 90/385/EGK irányelv 
felülvizsgálatára, valamint a 98/79/EK irányelv kiigazítására irányuló javaslat alapjaiban 
nagyon örvendetes kezdeményezés.
Mindazonáltal egy behatóbb vizsgálat számos gyenge pontot tárt fel, amelyeket az alábbi 
jelentésen keresztül ismeretünk. Röviden a főbb pontok: 

1. Más irányelvektől való elhatárolás

Az irányelv hatóságok általi zavartalan és bürokráciától mentes végrehajtásához mielőbb az 
egyéb törvényektől való egyértelmű elhatárolásra, illetve az orvostechnikai eszköz 
fogalmának pontos meghatározására van szükség. Különösképpen a hasonló irányelvekkel –
mint a kozmetikai termékekről szóló irányelvvel, a gyógyszerkészítményekről szóló 
irányelvvel vagy a korszerű terápiákról szóló irányelvvel – való átfedést kell a lehető 
legjobban kiküszöbölni. Ezt a különböző módosításokban tisztázták. Hangsúlyozzák, hogy az 
emberi szöveteket tartalmazó termékeket nem kellene az orvostechnikai eszközökről szóló 
irányelv hatálya alá vonni. A korszerű terápiákról szóló irányelv felelőseivel való 
megbeszélés során az irányelvre irányuló javaslatból kivették a megfelelő bekezdéseket, és 
így a fent említett termékek a jövőben kizárólag a korszerű terápiákról szóló irányelv hatálya 
alá tartoznak.

2. A termékek besorolását érintő egyértelmű döntési kritériumok 

Lehetővé kell tenni a hatóságok számára, hogy az egyes termékeket gond nélkül sorolhassák a 
megfelelő irányelv hatálya alá. Ezért célszerű lenne az egyes termékekre való hivatkozásokat 
tartalmazó listát egy külön mellékletben csatolni a 93/42/EGK irányelvhez, amelynek alapján 
a bonyolult besorolást egyértelműen és bürokráciától mentesen lehetne végrehajtani.

3. Jogbiztonság

A Bizottság javaslatában a jogbiztonság tekintetében is hiányosságok fedezhetők fel. Ezért a 
jövőre nézve tisztázni kell, hogy a gyártókat bevonják a termékek besorolására irányuló 
döntésekbe, illetve biztosítani kell annak lehetőségét, hogy panasz esetén közvetlenül az 
Európai Bírósághoz (EB) is fordulni lehessen.
A nemzeti bíróságokon az EB beavatkozása érdekében évekig folyatott eljárások ezáltal 
szükségtelenné válnak.

4. Újrafelhasználás

Mindenekelőtt egyértelműen rögzíteni kell, hogy jogosan nemzeti szinten szabályozzák azt a 
kérdést, hogy az orvostechnikai eszközök újrafelhasználása alapvetően engedélyezett-e. 
Mindazonáltal az újrafelhasználásra egységes európai előírásoknak kell vonatkozniuk. 
Ezenkívül nem megengedhető, hogy bizonyos gyártók egy és ugyanazt a terméket az egyik 
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országban „egyszer felhasználható terméknek”, míg egy másik országban „többször 
felhasználható terméknek” nyilvánítsák. A megjelölésnek ezért a jövőben egységesnek kell 
lennie. 

5. A bürokrácia elkerülése

Különösen fontosnak tűnik annak elkerülése, hogy e kiegészítő jogszabály révén jelentősen 
növekedjenek az adminisztrációs költségek. Következésképpen több pontban azonnali 
kiigazítás tűnik kívánatosnak.
Tökéletesen elegendő, ha a gyártó dokumentumait megtekintés céljából öt évre visszamenőleg 
őrzik meg. A régebbi termékeknél eddig jóformán egyáltalán nem volt szükség a 
dokumentumokba való betekintésre.
A rendelésre készült eszközöknél alkalmazandó szisztematikus eljárásrendre csak olyan 
esetekben van szükség, ha a megfelelő intézkedések nem képezik az orvosi kezelés részét.
A megfelelőségi nyilatkozatot alapvetően szintén az orvosnak kell megőriznie, mivel az a 
betegnél könnyen elveszhet. 


