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Изменение 9
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С настоящия регламент се цели да се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на ин витро 
диагностичните медицински изделия на 
базата на високо ниво на опазване на 
здравето. В същото време настоящият 
регламент установява високи стандарти 
за качеството и безопасността на 
изделията, за да се отговори на 
опасенията на обществото във връзка с 
безопасността на тези продукти. 
Настоящият регламент си поставя 
едновременно и двете цели, които са 
неразривно свързани и еднакво важни. 
На основание член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
настоящият регламент уеднаквява 
правилата за пускане на пазара и 
пускане в действие на ин витро 
диагностичните медицински изделия и 
техните принадлежности на пазара на 
Съюза, поради което към тях ще може 
да се прилага принципът на свободно 
движение на стоки. На основание член 
168, параграф 4, буква в) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
настоящият регламент установява 
високи стандарти за качеството и 
безопасността на тези изделия, като така 
осигурява, наред с другото, 
надеждността и стабилността на 
данните от изпитванията на клиничното 
действие и защитата на безопасността 
на участниците в тези изпитвания.

(2) С настоящия регламент се цели да се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на ин витро 
диагностичните медицински изделия на 
базата на високо равнище на опазване 
на здравето, както за здравните 
работници, за пациентите, така и за 
ползвателите и лицата, които 
боравят с изделията. В същото време 
настоящият регламент установява 
високи стандарти за качеството и 
безопасността на изделията, за да се 
отговори на опасенията на обществото 
във връзка с безопасността на тези 
продукти. Настоящият регламент си 
поставя едновременно и двете цели, 
които са неразривно свързани и еднакво 
важни. На основание член 114 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз настоящият 
регламент уеднаквява правилата за 
пускане на пазара и пускане в действие 
на ин витро диагностичните 
медицински изделия и техните 
принадлежности на пазара на Съюза, 
поради което към тях ще може да се 
прилага принципът на свободно 
движение на стоки. На основание член 
168, параграф 4, буква в) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
настоящият регламент установява 
високи стандарти за качеството и 
безопасността на тези изделия, като така 
осигурява, наред с другото, 
надеждността и стабилността на 
данните от изпитванията на клиничното 
действие и защитата на безопасността 
на участниците в тези изпитвания.
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Or. fr

Изменение 10
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основни елементи на действащия 
нормативен подход, като надзора на 
нотифицираните органи, 
класификацията в зависимост от риска, 
процедурите за оценяване на 
съответствието, клиничните 
доказателства, проследяването на 
безопасността и надзора на пазара, 
следва значително да се укрепят, като 
едновременно с това се включат 
разпоредби за гарантиране на 
прозрачността и проследимостта на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, за да се постигне по-високо 
ниво на защита на здравето и 
безопасността.

(3) Основни елементи на действащия 
нормативен подход, като надзора на 
нотифицираните органи, 
класификацията в зависимост от риска, 
процедурите за оценяване на 
съответствието, клиничните 
доказателства, проследяването на 
безопасността и надзора на пазара, 
следва значително да се укрепят, като 
едновременно с това се включат 
разпоредби за гарантиране на 
прозрачността и проследимостта на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, за да се постигне по-високо 
ниво на защита на здравето и 
безопасността на  здравните работници, 
пациентите, ползвателите и лицата, 
които боравят с изделията, по-
специално във веригата за 
елиминиране на отпадъците.

Or. fr

Изменение 11
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) За да се гарантира достатъчна 
защита на лицата, работещи в 
близост до функциониращо 
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оборудване за магнитно-резонансна 
образна диагностика (MRI), уместно е 
позоваване на Директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно минималните изисквания за 
здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на 
рискове, дължащи се на физически 
агенти (електромагнитни полета) 
(двадесета специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 на 
Директива 89/391/ЕИО)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Изменение 12
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Проследимостта на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи. 
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия. 
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването 

(27) Проследимостта на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия. 
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването, 
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и управлението на наличностите от 
изделия.

елиминирането на отпадъците и 
управлението на наличностите от 
изделия.

Or. fr

Изменение 13
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Прозрачността и по-добрата 
информираност са от основно значение 
за пациентите и медицинските 
специалисти и им дават възможност да 
вземат решения, разполагайки с 
необходимата информация, като 
едновременно с това те предоставят 
стабилна база за вземането на решения 
във връзка с нормативната уредба и 
изграждат доверие в тази уредба.

(28) Прозрачността и по-добрата 
информираност са от основно значение 
за пациентите и медицинските 
специалисти, както и за всяко друго 
заинтересовано лице, и им дават 
възможност да вземат решения, 
разполагайки с необходимата 
информация, като едновременно с това 
те предоставят стабилна база за 
вземането на решения във връзка с 
нормативната уредба и изграждат 
доверие в тази уредба.

Or. fr

Изменение 14
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Ключов аспект е създаването на 
централна база данни, която следва да 
включва различни електронни системи, 
като неразделна част от нея е UDI, с 
оглед на събирането и обработката на 
информация за ин витро диагностичните 
медицински изделия на пазара и 

(29) Ключов аспект е създаването на 
централна база данни, която следва да 
включва различни електронни системи, 
като неразделна част от нея е UDI, с 
оглед на събирането и обработката на 
информация за ин витро диагностичните 
медицински изделия на пазара и 
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съответните икономически оператори, 
сертификатите, интервенционалните 
изпитвания на клиничното действие и 
другите изпитвания на клиничното 
действие със съпътстващи рискове за 
участниците в изпитванията, 
проследяването на безопасността и 
надзора на пазара. Целите на базата 
данни са по-голяма цялостна 
прозрачност, рационализиране и 
опростяване на потока информация 
между икономическите оператори, 
нотифицираните органи или спонсорите 
и държавите членки, както и между 
самите държави членки и между тях и 
Комисията, и избягване на 
многобройните изисквания за 
докладване и постигане на по-добра 
координация между държавите членки. 
В рамките на вътрешния пазар това 
може да се осигури ефективно само на 
нивото на Съюза и по тази причина 
Комисията следва да доразработи и 
управлява Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed), като 
допълнително развие банката данни, 
създадена с Решение 2010/227/ЕС на 
Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

съответните икономически оператори, 
сертификатите, интервенционалните 
изпитвания на клиничното действие и 
другите изпитвания на клиничното 
действие със съпътстващи рискове за 
участниците в изпитванията, 
проследяването на безопасността и 
надзора на пазара. Целите на базата 
данни са по-голяма цялостна 
прозрачност, рационализиране и 
опростяване на потока информация 
между икономическите оператори, 
нотифицираните органи или спонсорите 
и държавите членки, както и между 
самите държави членки и между тях и 
Комисията, и избягване на 
многобройните изисквания за 
докладване и постигане на по-добра 
координация между държавите членки. 
Тази база данни ще позволи също така 
да бъде гарантирана 
проследяемостта на даренията или 
износа на медицински материали 
извън Съюза. В рамките на вътрешния 
пазар това може да се осигури 
ефективно само на нивото на Съюза и 
по тази причина Комисията следва да 
доразработи и управлява Европейската 
банка данни за медицинските изделия 
(Eudamed), създадена с Решение 
2010/227/ЕС на Комисията от 19 април 
2010 г. относно Европейската банка 
данни за медицинските изделия 
(Eudamed).

Or. fr

Изменение 15
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се осигури по-добра защита на (48) За да се осигури по-добра защита на 
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здравето и безопасността по отношение 
на изделията на пазара, системата за 
проследяване на безопасността на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия следва да стане по-ефективна, 
като се създаде централен портал на 
нивото на Съюза за докладване за 
сериозните инциденти и коригиращите 
действия във връзка с безопасността.

здравето и безопасността по отношение
на изделията на пазара, системата за 
проследяване на безопасността на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия следва да стане по-ефективна, 
като се създаде централен портал на 
нивото на Съюза за докладване в 
Европа и извън Съюза за сериозните 
инциденти и коригиращите действия 
във връзка с безопасността.

Or. fr

Изменение 16
Филип Булан

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1– точка 1 – подточка 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) „предупреждение във връзка с 
безопасността“ е съобщението, 
изпратено от производителя до 
потребителите или клиентите относно 
коригиращо действие във връзка с 
безопасността;

(55) „предупреждение във връзка с 
безопасността“ е съобщението, 
изпратено от производителя до 
потребителите, боравещите с 
отпадъците или клиентите относно 
коригиращо действие във връзка с 
безопасността;

Or. fr

Изменение 17
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по проследяване на 
безопасността и надзор на пазара по 
членове 59—73, Комисията е 

4. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по проследяване на 
безопасността и надзор на пазара по 
членове 59—73, Комисията, след 
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оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 85 по 
отношение на:

консултации със съответните 
заинтересовани страни, по-специално 
организациите на здравните 
работници и федерациите на 
производителите, е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 по отношение 
на:

Or. cs

Изменение 18
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Параграф 42 – точка 6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В рамките на процеса по контрол, 
се вземат предвид вижданията на 
съответните заинтересовани 
страни, включително пациентите, 
организациите на здравните 
работници и федерациите на 
производителите.

Or. cs

Изменение 19
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите стъпки за оценка на 
национално ниво, извършвана 
централно от съответния им 
компетентен орган заедно с 
производителя, ако е възможно, на всяка 
сведена до знанието им съгласно член 

Държавите членки предприемат 
необходимите стъпки за оценка на 
национално ниво, извършвана 
централно от съответния им 
компетентен орган заедно с 
производителя, ако е възможно, на всяка 
сведена до знанието им съгласно член 
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59 информация за сериозните 
инциденти на тяхна територия и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността, които са предприети или 
ще се предприемат на тяхна територия.

59 информация за сериозните 
инциденти на тяхна територия и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността, които са предприети или 
ще се предприемат на тяхна територия. 
Компетентният орган взема предвид 
вижданията на всички съответни 
заинтересовани страни, включително 
пациентите, организациите на 
здравните работници и федерациите 
на производителите.

Or. cs

Изменение 20
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Приложение I – част III – точка 17 – подточка 17.3.2. iа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iа) Инструкцията за употреба е лесна 
за използване от неспециалисти и се 
преглежда от представители на 
съответните заинтересовани 
страни, включително пациентите 
или организациите на здравните 
работници, както и федерациите на 
производителите.

Or. cs


