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Изменение 15
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 медицинските 
изделия на базата на високо ниво на 
опазване на здравето. В същото време 
настоящият регламент установява 
високи стандарти за качеството и 
безопасността на медицинските 
изделия, 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 ДФЕС 
настоящият регламент уеднаквява 
правилата за пускане на пазара и 
пускане в действие на медицинските 
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 ДФЕС настоящият регламент 
установява високи стандарти за 
качеството и безопасността на тези 
медицински изделия, като така 
осигурява, наред с другото, 
надеждността и стабилността на 
данните от клиничните изпитвания и 
защитата на безопасността на 
участниците в клиничните изпитвания.

(2) С настоящия регламент се цели да се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на медицинските 
изделия на базата на високо ниво на 
опазване на здравето както за 
медицинските специалисти, за 
пациентите, така и за 
потребителите и влизащите в 
контакт с медицинските изделия 
лица. В същото време настоящият 
регламент установява високи стандарти 
за качеството и безопасността на 
медицинските изделия, 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 ДФЕС 
настоящият регламент уеднаквява 
правилата за пускане на пазара и 
пускане в действие на медицинските 
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 ДФЕС настоящият регламент 
установява високи стандарти за 
качеството и безопасността на тези 
медицински изделия, като така 
осигурява, наред с другото, 
надеждността и стабилността на 
данните от клиничните изпитвания и 
защитата на безопасността на 
участниците в клиничните изпитвания.

Or. fr
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Изменение 16
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основни елементи на действащия 
нормативен подход, като надзора на 
нотифицираните органи, процедурите за 
оценяване на съответствието, 
клиничните изпитвания и клиничните 
оценки, 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
изделията, 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, процедурите за 
оценяване на съответствието, 
клиничните изпитвания и клиничните 
оценки, 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 
изделията, за да се постигне по-високо 
ниво на защита на здравето и 
безопасността на медицинските 
специалисти, пациентите, 
потребителите и влизащите в 
контакт с медицинските изделия 
лица, особено във веригата за 
депониране на отпадъци.

Or. fr

Изменение 17
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Съществува научна несигурност 
относно рисковете и ползите от 
използваните в медицинските изделия 
наноматериали. За да се осигурят 
високо ниво на опазване на здравето, 
свободно движение на стоките и правна 
сигурност за производителите, е 
необходимо да се включи еднакво 

(13) Съществува научна несигурност 
относно рисковете и ползите от 
използваните в медицинските изделия 
наноматериали. За да се осигурят 
високо ниво на опазване на здравето, на 
безопасността на медицинските 
специалисти, на влизащите в 
контакт с медицинските изделия 
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определение на наноматериалите въз 
основа на Препоръка 2011/696/ЕС на 
Комисията от 18 октомври 2011 г. 
относно определението за 
наноматериали, като се предвиди 
необходимата гъвкавост за адаптиране 
на това определение към научния и 
техническия прогрес и последващото 
развитие на нормативната уредба на 
нивото на Съюза и в международен 
план. При проектирането и 
производството на медицинските 
изделия производителите следва да 
действат особено внимателно при 
използване на наночастици, които могат 
да се отделят в човешкото тяло, и към 
тези изделия следва се прилага най-
стриктната процедура за оценяване на 
съответствието.

лица и на пациентите, свободно 
движение на стоките и отговорност и 
правна сигурност за производителите, е 
необходимо да се включи еднакво 
определение на наноматериалите въз 
основа на Препоръка 2011/696/ЕС на 
Комисията от 18 октомври 2011 г. 
относно определението за 
наноматериали, като се предвиди 
необходимата гъвкавост за адаптиране 
на това определение към научния и 
техническия прогрес и последващото 
развитие на нормативната уредба на 
нивото на Съюза и в международен 
план. При проектирането и 
производството на медицинските 
изделия производителите следва да 
действат особено внимателно при 
използване на наночастици, които могат 
да се отделят в човешкото тяло, и към 
тези изделия следва да се прилага най-
стриктната процедура за оценяване на 
съответствието.

Or. fr

Изменение 18
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Настоящият регламент 
включва изисквания относно 
проектните характеристики, 
безопасността и действието на 
медицинските изделия, предназначени 
да предотвратяват професионални 
наранявания, както това е определено 
в Директива 2010/32/ЕС на Съвета от 
10 май 2010 г. за прилагане на 
рамковото споразумение за превенция 
на нараняванията с остри 
инструменти в болничния сектор и в 
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сектора на здравното обслужване, 
сключено между HOSPEEM и EPSU1. 
Трябва да се признае, че тези 
изисквания биха били приложими 
единствено в здравни заведения, 
признати специално в рамковото 
споразумение между HOSPEEM и 
EPSU, и че настоящият регламент 
следва да направи възможно 
провеждането на дискусии в друга
обстановка, като например 
зъболекарските клиники, които не са 
обхванати от това рамково 
споразумение.
________________
1 ОВ L 134, 1.6.2010 г., стр. 66.

Or. en

Изменение 19
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се отчете важната роля на 
стандартизацията в областта на 
медицинските изделия, съответствието с 
хармонизираните стандарти, определени 
в Регламент (EС) № […/…] относно 
европейската стандартизация, следва да 
е начин за производителите да докажат 
съответствието с общите изисквания 
към безопасността и действието и с 
други правни изисквания, като 
управлението на качеството и риска.

(19) За да се отчете важната роля на 
стандартизацията и проследимостта в 
областта на медицинските изделия, 
съответствието с хармонизираните 
стандарти, определени в Регламент (EС) 
№ […/…] относно европейската 
стандартизация, следва да е начин за 
производителите да докажат 
съответствието с общите изисквания 
към безопасността и действието и с 
други правни изисквания, като 
управлението на качеството и риска.

Or. fr
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Изменение 20
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) За да се осигури необходимата 
защита на лицата, работещи в 
близост до функциониращо 
оборудване за магнитно-резонансна 
образна диагностика (MRI), следва да 
се извърши 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 21
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) На пациентите с имплантирано 
изделие следва да се предоставя най-
важната информация за 
имплантираното изделие, която да дава 
възможност то да се идентифицира и 
която да съдържа необходимите 
предупреждения или предпазни мерки 
за вземане, например указания дали е 

(32) На пациентите с имплантирано 
изделие трябва да се предоставя ясна и 
лесно достъпна основна информация за 
имплантираното изделие, която да дава 
възможност то да се идентифицира и 
която да съдържа необходимите 
предупреждения или предпазни мерки 
за вземане, например указания дали е 
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съвместимо с някои диагностични 
изделия или със скенери при проверки 
във връзка със сигурността.

съвместимо с някои диагностични 
изделия или със скенери при проверки 
във връзка със сигурността.

Or. fr

Изменение 22
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) 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 медицинските изделия 
на пазара и съответните икономически 
оператори, сертификатите, клиничните 
изпитвания, 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), 
създадена с Решение 2010/227/ЕС на 
Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

(36) 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 медицинските изделия 
на пазара и съответните икономически 
оператори, сертификатите, клиничните 
изпитвания, 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 се гарантира проследимост на 
даренията или на износа на 
медицински изделия извън ЕС. 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 
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Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

Or. fr

Изменение 23
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За високорисковите медицински 
изделия производителите следва да 
резюмират основните аспекти във 
връзка с безопасността и действието на 
изделието и резултатите от клиничната 
оценка в документ, който следва да е 
публично достъпен.

(39) За високорисковите медицински 
изделия производителите следва да 
резюмират основните аспекти във 
връзка с безопасността и действието на 
изделието и резултатите от клиничната 
оценка в документ, който следва да е 
публично и лесно достъпен.

Or. fr

Изменение 24
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Доброто функциониране на 
нотифицираните органи е от основно 
значение за гарантиране на високо ниво 
на защита на здравето и безопасността и 
за осигуряване на доверието на 
гражданите в системата. По тази 
причина определянето и наблюдението 
на нотифицираните органи от страна на 
държавите членки следва да подлежат 
на проверки на нивото на Съюза в 
съответствие с подробни и стриктни 
критерии.

(40) Доброто функциониране на 
нотифицираните органи е от основно 
значение за гарантиране на високо ниво 
на защита на здравето и безопасността 
на медицинските специалисти, 
пациентите, потребителите и 
влизащите в контакт с 
медицинските изделия лица, особено 
във веригата за депониране на 
отпадъци, и за осигуряване на 
доверието на гражданите в системата. 
По тази причина определянето и 
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наблюдението на нотифицираните 
органи от страна на държавите членки 
следва да подлежат на проверки на 
нивото на Съюза в съответствие с 
подробни и стриктни критерии.

Or. fr

Изменение 25
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да се осигури по-добра защита на 
здравето и безопасността по отношение 
на изделията на пазара, системата за 
проследяване на безопасността на 
медицинските 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.

(52) За да се осигури по-добра защита на 
здравето на медицинските 
специалисти, пациентите, 
потребителите и влизащите в 
контакт с медицинските изделия 
лица, особено във веригата за 
депониране на отпадъци, и на 
безопасността по отношение на 
изделията на пазара, системата за 
проследяване на безопасността на 
медицинските 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.

Or. fr

Изменение 26
Филип Булан

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Медицинските специалисти и (53) Медицинските специалисти и 
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пациентите следва да имат правото да 
докладват за подозирани сериозни 
инциденти на национално ниво, като се 
използват уеднаквени формати. 
Националните компетентни органи 
следва да информират производителите 
и да обменят информация помежду си 
при потвърждение на сериозни 
инциденти, за да се ограничи в 
максимална степен повторението на 
тези инциденти.

пациентите следва да имат правото да 
докладват за подозирани сериозни 
инциденти на национално ниво, като се 
използват уеднаквени формати. 
Националните компетентни органи 
трябва да информират 
производителите и да обменят 
информация помежду си при 
потвърждение на сериозни инциденти, 
за да се ограничи в максимална степен 
повторението на тези инциденти и да се 
позволи разпространението на 
информация за тях в държавите, 
които получават медицински изделия 
като дарение или като износ.

Or. fr

Изменение 27
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Медицинските специалисти и 
пациентите следва да имат правото да 
докладват за подозирани сериозни 
инциденти на национално ниво, като се 
използват уеднаквени формати. 
Националните компетентни органи 
следва да информират производителите 
и да обменят информация помежду си 
при потвърждение на сериозни 
инциденти, за да се ограничи в 
максимална степен повторението на 
тези инциденти.

(53) Медицинските специалисти и 
пациентите следва да имат правото да 
докладват за подозирани сериозни 
инциденти, които засягат 
безопасността на пациентите,  
полагащите грижи лица, 
професионалистите от сектора на 
здравеопазването или други лица, на 
национално ниво, като се използват 
уеднаквени формати. Националните 
компетентни органи следва да 
информират производителите и да 
обменят информация помежду си при 
потвърждение на сериозни инциденти, 
за да се ограничи в максимална степен 
повторението на тези инциденти.

Or. en
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Изменение 28
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) „коригиращо действие“ е действие 
за отстраняване на причината на 
потенциално или действително 
несъответствие с изискванията или 
друга нежелана ситуация;

(45) „коригиращо действие“ е действие 
за отстраняване на причината на 
несъответствия, за да се 
предотврати повторението на тези 
инциденти;

Or. en

Изменение 29
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) „коригиращо действие“ е действие 
за отстраняване на причината на 
потенциално или действително 
несъответствие с изискванията или 
друга нежелана ситуация;

(45) „коригиращо действие“ е действие 
за отстраняване на причината на 
несъответствия, за да се 
предотврати повторението на тези 
инциденти;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие със световно признатия и приложим стандарт EN ISO 
13485:2012 (Медицински изделия - системи за управление на качеството – изисквания 
за регулаторни цели), който включва определението за „коригиращо действие“.

Изменение 30
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) „коригиращо действие във връзка с 
безопасността“ е коригиращо действие, 
предприето от производителя по 
технически или медицински 
съображения за предотвратяване или
намаляване на риска от сериозен 
инцидент, свързан с предоставено на 
пазара изделие;

(46) „коригиращо действие във връзка с 
безопасността“ (FSCA): коригиращо 
действие във връзка с безопасността е 
действие, предприето от даден 
производител, с цел намаляване на
опасността от смърт или сериозно 
влошаване на здравословното 
състояние, свързано с използването 
на дадено медицинско изделие;

Or. en

Изменение 31
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) „коригиращо действие във връзка с 
безопасността“ е коригиращо действие, 
предприето от производителя по 
технически или медицински 
съображения за предотвратяване или
намаляване на риска от сериозен 
инцидент, свързан с предоставено на 
пазара изделие;

(46) „коригиращо действие във връзка с 
безопасността“ е коригиращо действие, 
предприето от даден производител, с 
цел намаляване на опасността от 
смърт или сериозно влошаване на 
здравословното състояние, свързано с 
използването на дадено медицинско
изделие;

Or. en

Обосновка

За целите на последователността и приемствеността следва да бъде прието 
определението за „коригиращо действие във връзка с безопасността“ на работната 
група по глобалната хармонизация (GHTF).

Изменение 32
Мара Бицото
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(47) „предупреждение във връзка с 
безопасността“: съобщение, изпратено 
от даден производител или негов 
представител до ползвателите на 
изделието относно коригиращо 
действие във връзка с безопасността;

Or. en

Изменение 33
Филип Булан

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 34
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) „предупреждение във връзка с 
безопасността“ е съобщението, 
изпратено от производителя до 
потребителите или клиентите, 

(47) „предупреждение във връзка с 
безопасността“ е съобщение, изпратено 
от даден производител или негов 
представител до ползвателите на 
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относно коригиращо действие във 
връзка с безопасността;

изделието, относно коригиращо 
действие във връзка с безопасността;

Or. en

Обосновка

За целите на последователността и приемствеността следва да бъде прието 
определението за „предупреждение във връзка с безопасността“ 
(GHTF/SG2/N57R8:2006 определение) на работната група по глобалната 
хармонизация (GHTF).

Изменение 35
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
или допълнение на общите изисквания 
към безопасността и действието по 
приложение І, включително 
предоставяната от производителя 
информация, от гледна точка на 
техническия прогрес и предвид на 
целевите потребители или пациенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Горепосоченият текст следва да бъде заличен, тъй като Комисията може 
единствено да изменя или допълва правен текст чрез делегирани актове относно 
несъществени елементи. Изискванията към безопасността и действието са сред най-
съществените елементи на предложението за регламент и поради това не следва да 
бъдат променяни чрез делегирани актове.

Изменение 36
Мариан Харкин
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 89 за изменение или допълнение 
на частите в техническата 
документация по приложение ІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. en

Обосновка

Втората част от горепосочения член следва да бъде заличена, тъй като Комисията 
може единствено да изменя или допълва правен текст чрез делегирани актове 
относно несъществени елементи. Елементите, включени в техническата 
документация, са сред най-съществените елементи на предложението за регламент.

Изменение 37
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответната процедура за 
оценяване на съответствието е била 
проведена от производителя;

заличава се

Or. en

Изменение 38
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно член 9 производителят е заличава се



AM\934293BG.doc 17/40 PE510.536v01-00

BG

определил упълномощен 
представител;

Or. en

Изменение 39
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят е изготвил ЕС 
декларацията за съответствие и 
техническата документация;

заличава се

Or. en

Изменение 40
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) на изделието е нанесена 
изискваната маркировка „СЕ“ за 
съответствие;

заличава се

Or. en

Изменение 41
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изделието е етикетирано в заличава се
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съответствие с настоящия 
регламент и е придружено от 
необходимата инструкция за 
употреба и ЕС декларацията за 
съответствие;

Or. en

Изменение 42
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) ако е приложимо, производителят 
е определил уникалната 
идентификация на изделието 
съгласно член 24.

заличава се

Or. en

Изменение 43
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса на тяхното 
регистрирано място на стопанска 
дейност, на който може да се 
осъществи връзка с тях и където 
може да се установи 
местонахождението им, върху 
изделието или неговата опаковка, или 
в документ, който придружава 
изделието. Те гарантират, че който и 
да е допълнителен етикет не закрива 

заличава се
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информацията на етикета, 
предоставена от производителя.

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се 
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 2).

Изменение 44
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Вносителите гарантират, че 
изделието е регистрирано в 
електронната система в 
съответствие с член 25, параграф 2.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се 
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 3).

Изменение 45
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Вносителите, когато това се 
счита за уместно предвид свързаните 
с изделието рискове, с оглед на 
защитата на здравето и 
безопасността на пациентите и 

заличава се
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потребителите, провеждат 
изпитвания на образци от 
предлаганите на пазара продукти, 
провеждат разследване на 
оплакванията и ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
за несъответстващи на изискванията 
продукти и за изземвания и 
изтегляния на продукти, както и 
информират производителя, 
упълномощения представител и 
дистрибуторите за такова 
наблюдение.

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се 
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 4).

Изменение 46
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, 
не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и упълномощения му 
представител и ако е необходимо, 
предприемат необходимото
коригиращо действие, за да приведат 
изделието в съответствие, да го 
изтеглят или да го изземат. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието и ако е 

заличава се
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приложимо, нотифицирания орган, 
издал сертификат в съответствие с 
член 45 за даденото изделие, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи действия.

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се 
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 5).

Изменение 47
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За срока по член 8, параграф 4 
вносителите съхраняват копие от ЕС 
декларацията за съответствие на 
разположение на органите за надзор 
на пазара и гарантират, че при 
поискване техническата 
документация и ако е приложимо, 
копие от съответния сертификат, 
включително всяко допълнение, 
издадено съгласно член 45, могат да 
бъдат предоставени на тези органи. С 
писмено пълномощие вносителят и 
упълномощеният представител за 
съответното изделие могат да се 
договорят това задължение да се 
делегира на упълномощения 
представител.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се 
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 6).

Изменение 48
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Вносителите, при искане от 
компетентен национален орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за 
доказване на съответствието на 
даден продукт. Това задължение се 
счита за изпълнено, когато 
упълномощеният представител за 
съответното изделие предостави 
необходимата информация. 
Вносителите си сътрудничат с 
компетентен национален орган, по 
негово искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продуктите, 
които те са пуснали на пазара.

заличава се

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни: в заличената част следва да се
посочват конкретно независими вносители (виж член 11б, параграф 7).

Изменение 49
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 10 – точка 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вносители, извършващи дейност 
чрез пълномощие от производителя
1. Производителят на изделие, което 
се пуска на пазара на Съюза или върху 
което е нанесена маркировката „СЕ“, 
без да се пуска на пазара на Съюза, 
който няма регистрирано място на 
стопанска дейност в държава членка 
или който не осъществява 
съответните дейности на 
регистрирано място на стопанска 
дейност в държава членка, определя 
един или повече вносители.
2. Определянето е валидно единствено 
ако е прието от вносителя в писмен 
вид.
3. Вносителят изпълнява задачите, 
определени в пълномощието между 
производителя и вносителя.
В пълномощието се посочва кой 
стопански субект (производител, 
упълномощен представител, 
вносител) изпълнява следните 
специфични задачи във връзка с 
изделията, които са в обхвата на 
пълномощието:
a) съхраняване на  техническата 
документация, ЕС декларацията за 
съответствие и ако е приложимо, 
копие от съответния сертификат, 
включително всяко допълнение, 
издадено съгласно член 45, на 
разположение на компетентните 
органи за срока по член 8, параграф 4;
б) при обосновано искане от страна 
на компетентен орган, да предостави 
на този орган цялата информация и 
документация, необходима за 
доказване на съответствието на 
дадено изделие;
в) да сътрудничи на компетентните 
органи при всяко коригиращо 
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действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани 
с изделията;
г) незабавно да информира 
производителя за оплакванията и 
докладите от медицински 
специалисти, пациенти и 
потребители относно подозирани 
инциденти във връзка с изделие, за 
което той е упълномощен;
д) да прекрати пълномощието, ако 
производителят действа в 
противовес на задълженията си по 
настоящия регламент.
е) проверка и удостоверяване, че 
съответната процедура за оценяване 
на съответствието е била проведена 
от производителя;
ж) проверка и удостоверяване, че на 
изделието е нанесена изискваната 
маркировка „СЕ“ за съответствие;
з) проверка и удостоверяване, че 
изделието е етикетирано в 
съответствие с настоящия 
регламент и е придружено от 
необходимата инструкция за 
употреба и ЕС декларацията за 
съответствие;
и) проверка и удостоверяване, че 
когато е приложимо, производителят 
е определил уникалната 
идентификация на изделието 
съгласно член 24;
й) регистрация на изделието, 
производителя, упълномощения 
представител и вносителя в 
електронната система в 
съответствие с член 25;
к) изпитвания на образци от 
предлаганите на пазара продукти, 
проучване на оплакванията и 
поддържане на регистър на
оплаквания, на несъответстващите 
продукти и изземвания или 
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изтегления на продукти;
л) когато вносителят или 
производителят считат, че дадено 
изделие, пуснато на пазара, не е в 
съответствие с настоящия 
регламент, отговорност за 
действията, предприемани за 
привеждане на изделието в 
съответствие, за неговото изтегляне 
или изземване, и изпращането на 
уведомление на компетентните 
органи на държавите членки, в които 
те са предоставили изделието на 
разположение, и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал 
сертификат в съответствие с член 
45 за даденото изделие, като се 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи действия;
м) отговорност, при искане от 
компетентен национален орган, за 
предоставяне на  цялата информация 
и документация, необходима за 
доказване на съответствието на 
даден продукт.
н) комуникация с производителя или с 
упълномощения представител, 
когато даден компетентен 
национален орган изисква от 
вносителите да сътрудничат при 
всяко действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани 
с изделията, които те са пуснали на 
пазара.
4. Пълномощието по параграф 3 не 
включва делегирането на 
задълженията на производителя по 
член 8, параграфи 1, 2, 5, 6, 7 и 8.
5. Вносител, който прекратява 
пълномощието на основание параграф 
3, буква д), незабавно информира 
производителя и упълномощения 
представител за прекратяването на 
пълномощието и за съответните 
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причини.

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни.

Изменение 50
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 10 – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вносители, извършващи дейност 
без пълномощие от производителя
1. Преди да пуснат на пазара изделие, 
вносителите гарантират, че:
a) съответната процедура за 
оценяване на съответствието е била 
проведена от производителя;
б) съгласно член 9 производителят е 
определил упълномощен 
представител;
в) производителят е изготвил ЕС 
декларацията за съответствие и 
техническата документация;
г) на изделието е нанесена 
изискваната маркировка „СЕ“ за 
съответствие;
д) изделието е етикетирано в 
съответствие с настоящия 
регламент и е придружено от 
необходимата инструкция за 
употреба и ЕС декларацията за 
съответствие;
е) ако е приложимо, производителят 
е определил уникалната 
идентификация на изделието 
съгласно член 24.
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2. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса на тяхното 
регистрирано място на стопанска 
дейност, на който може да се 
осъществи връзка с тях и където 
може да се установи 
местонахождението им, върху 
изделието или неговата опаковка, или 
в документ, който придружава 
изделието. Те гарантират, че който и 
да е допълнителен етикет не закрива 
информацията на етикета, 
предоставена от производителя.
3. Вносителите гарантират, че 
изделието е регистрирано в 
електронната система в 
съответствие с член 25, параграф 2.
4. Вносителите, когато това се 
счита за уместно предвид свързаните 
с изделието рискове, с оглед на 
защитата на здравето и 
безопасността на пациентите и 
потребителите, провеждат 
изпитвания на образци от 
предлаганите на пазара продукти, 
провеждат разследване на 
оплакванията и ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
за несъответстващи на изискванията 
продукти и за изземвания и 
изтегляния на продукти, както и 
информират производителя, 
упълномощения представител и 
дистрибуторите за такова 
наблюдение.
5. Вносителите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, 
не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и упълномощения му 
представител и ако е необходимо, 
предприемат необходимото 
коригиращо действие, за да приведат 
изделието в съответствие, да го 
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изтеглят или да го изземат. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието и ако е 
приложимо, нотифицирания орган, 
издал сертификат в съответствие с 
член 45 за даденото изделие, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи действия.
6. За срока по член 8, параграф 4 
вносителите съхраняват копие от ЕС 
декларацията за съответствие на 
разположение на органите за надзор 
на пазара и гарантират, че при 
поискване техническата 
документация и ако е приложимо, 
копие от съответния сертификат, 
включително всяко допълнение, 
издадено съгласно член 45, могат да 
бъдат предоставени на тези органи. С 
писмено пълномощие вносителят и 
упълномощеният представител за 
съответното изделие могат да се 
договорят това задължение да се 
делегира на упълномощения 
представител.
7. Вносителите, при искане от 
компетентен национален орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за
доказване на съответствието на 
даден продукт. Това задължение се 
счита за изпълнено, когато 
упълномощеният представител за 
съответното изделие предостави 
необходимата информация. 
Вносителите си сътрудничат с 
компетентен национален орган, по 
негово искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продуктите, 
които те са пуснали на пазара.
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8. В рамките на организационната си 
структура вносителите разполагат 
най-малко с едно квалифицирано лице, 
което притежава експертни знания
по отношение на нормативните 
изисквания към медицинските 
изделия в Съюза. Експертните знания 
се доказват чрез една от следните 
квалификации:
a) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за 
официална образователно-
квалификационна степен, придобита 
след завършване на висше образование 
или еквивалентен курс на обучение, по 
право, природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне 
двегодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия;
б) петгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия.

Or. en

Обосновка

Задълженията за вносителите, които имат пряка връзка с производителите, и за 
производителите, които са независими, са различни.

Изменение 51
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
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Механизъм за контрол на някои 
оценки на съответствието

1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с 
изключение на заявленията за 
допълнение или подновяване на 
съществуващи сертификати. 
Нотификацията се придружава от 
проекта на инструкцията за 
употреба по раздел 19.3 от 
приложение І и от проекта на 
резюмето във връзка с безопасността 
и клиничното действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ. 
2. В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания 
орган да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от 
свой член или от Комисията КГМИ 
решава да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 
78, параграф 4. В искането си КГМИ 
указва научно валидната здравна 
причина за избора си на конкретното 
досие с оглед на представяне на 
резюме на предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно 
се взема предвид принципът на 
равното третиране.
В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.
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3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и 
най-късно 30 дни след представянето 
КГМИ може да изисква 
представянето на допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
анализа на предварителната оценка 
на съответствието от 
нотифицирания орган. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация изтичането на срока за 
коментарите по първото изречение 
на настоящия параграф се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за представяне 
на коментари.
4. Нотифицираният орган надлежно 
разглежда всички получени съгласно 
параграф 3 коментари. Той представя 
на Комисията разяснение за начина, 
по който са били взети предвид, 
включително всяка надлежна 
обосновка за случаите, когато не са 
взети предвид получените коментари, 
и своето окончателно решение за 
даденото оценяване на 
съответствието. Комисията 
незабавно предава тази информация 
на КГМИ.
5. Когато счита за необходимо за 
защита на безопасността на 
пациентите и за опазване на 
общественото здраве, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията 
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от клас ІІІ, за които параграфи 1—4 
да се прилагат за предварително 
определен период от време. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.
Мерките съгласно настоящия 
параграф се обосновават само с 
наличието на едно или повече от 
следните условия:
a) новаторски характер на изделието 
или технологията, на която се 
основава, и произтичащо съществено 
клинично въздействие или 
съществено отражение върху 
общественото здраве;
б) неблагоприятна промяна в 
съотношението полза/риск на 
специфична категория или група 
изделия поради научно валидни 
здравни опасения по отношение на 
компоненти или изходен материал 
или по отношение на въздействието 
върху здравето при повреда;
в) увеличен процент на сериозни 
инциденти, докладвани съгласно член 
61 по отношение на специфична 
категория или група изделия;
г) съществени различия в оценките на 
съответствието, извършени от 
отделните нотифицирани органи във 
връзка със сходни по същество 
изделия;
д) опасения от гледна точка на 
общественото здраве във връзка със 
специфична категория или група 
изделия или във връзка с 
технологията, на която се основават.
6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на 
коментарите, получени в 
съответствие с параграф 3, и на 
резултатите от процедурата за 
оценяване на съответствието. Тя не 
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оповестява никакви лични данни или 
търговска информация с поверителен 
характер.
7. Комисията създава необходимата 
техническа инфраструктура за обмен 
на данни чрез електронни средства 
между нотифицираните органи и 
КГМИ за целите на настоящия член.
8. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема реда и 
условията и правилата за 
процедурните аспекти относно 
представянето и анализа на 
резюмето на предварителната оценка 
на съответствието съгласно 
параграфи 2 и 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Изискването за механизъм за контрол, предложено от Комисията, не е подкрепено от 
научни доказателства. Подобен механизъм единствено би възпрепятствал лечението 
на пациенти, които те ще трябва да чакат за неопределен период от време, преди 
необходимите изделия да бъдат окончателно одобрени. Като се има предвид 
големият брой нови изделия, които се произвеждат всяка година, е изключително 
малко вероятно новият орган, обозначен от Комисията, да бъде в състояние да 
обработва своевременно всички съответни въпроси. Намерението на Комисията да 
води борба срещу измамите не следва да засяга нито свързаните с лечението 
потребности на пациентите, нито да задушава производителите с допълнителна 
административна тежест.

Изменение 52
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. По време на целия процес се 
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отчитат мненията на съответните 
заинтересовани участници, в това 
число организациите на пациентите, 
на лицата, полагащи грижи, или на 
работниците в сектора на 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 53
Мара Бицото

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 
член 44;

заличава се

Or. en

Изменение 54
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от директиви 
90/385/EИО и 93/42/ЕИО органите за 
оценяване на съответствието, които 
отговарят на настоящия регламент, 
могат да бъдат определяни и 
нотифицирани преди датата му на 
прилагане. Нотифицираните органи, 
които са определени и нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, могат да 
прилагат процедурите за оценяване на 
съответствието по настоящия регламент 
и да издават сертификати съгласно 
настоящия регламент преди датата му 

4. Чрез дерогация от директиви 
90/385/EИО и 93/42/ЕИО органите за 
оценяване на съответствието, които 
отговарят на настоящия регламент, 
могат да бъдат определяни и 
нотифицирани преди датата му на 
прилагане. Нотифицираните органи, 
които са определени и нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, могат да 
прилагат процедурите за оценяване на 
съответствието по настоящия регламент 
и да издават сертификати съгласно 
настоящия регламент преди датата му 
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на прилагане. на прилагане, при условие че 
съответните делегирани актове и 
актове за изпълнение са влезли в сила.

Or. en

Обосновка

Актове за изпълнение и делегираните актове, необходими за правилното прилагане на 
настоящия регламент, са готови преди прилагането на настоящият регламент за 
каквото и да било изделие.

Изменение 55
Джийн Ламбърт

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 7 – подточка 7.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията.
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент 
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали 
(REACH).

18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH) 
или за които е известно или се 
предполага, че са вещества, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система съгласно 
Препоръка (2013/.../EС) на Комисията 
относно критериите за 
идентифициране на вещества, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система.

Or. en

Изменение 56
Джийн Ламбърт

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 7 – подточка 7.4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако изделията или части от тях, които 
са предназначени:

Изделията или части от тях, които са 
предназначени:

Or. en

Изменение 57
Джийн Ламбърт

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 7 – подточка 7.4 – параграф 1 – тире 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

съдържат в концентрация от 0,1 % или 
повече от масата на пластифицирания 
материал фталати, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1А или 1Б 
съгласно част 3 от приложение VІ към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, върху 

не съдържат в концентрация от 0,1 % 
или повече от масата хомогенен 
материал вещества, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1А или 1Б 
съгласно част 3 от приложение VІ към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, или 
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самите изделия и/или върху опаковката 
на всяка единична бройка или, когато е 
подходящо, върху търговската опаковка, 
трябва да има означение, че изделията 
съдържат фталати. В случай на 
изделия, които съдържат такива 
вещества и са предназначени за 
лечение на деца, бременни жени или 
кърмачки, производителят допълва 
техническата документация със 
съответна обосновка за използването на 
тези вещества с оглед на съответствието 
с общите изисквания към безопасността 
и действието, по-конкретно с тези по 
настоящия параграф, а в инструкцията 
за употреба той предоставя информация 
за остатъчните рискове за тези групи 
пациенти и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки.

вещества, идентифицирани като 
нарушители на функциите на 
ендокринната система в 
съответствие с алинея 1, освен ако 
производителят може да докаже, че 
съществуват подходящи по-безопасни 
вещества или изделия, които не 
съдържат тези вещества.

Ако производителят може да докаже, 
че съществуват подходящи по-
безопасни вещества или изделия, 
които не съдържат тези вещества,
върху самите изделия и/или върху 
опаковката на всяка единична бройка 
или, когато е подходящо, върху 
търговската опаковка, трябва да има 
означение, че изделията съдържат 
вещества, които са класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от 
категория 1А или 1Б, или вещества, 
идентифицирани като нарушители 
на функциите на ендокринната 
система. В случай на изделия, които 
съдържат такива вещества и са 
предназначени за лечение на деца, 
бременни жени или кърмачки, 
производителят допълва техническата 
документация със съответна обосновка 
за използването на тези вещества с 
оглед на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието, по-конкретно с тези по 
настоящия параграф, а в инструкцията 
за употреба той предоставя информация 
за остатъчните рискове за пациентите
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и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки.

Or. en

Обосновка

Употребата на КМРВ в козметични продукти е забранена, а КМР фталатите са 
забранени в играчките.  Подобни ограничения следва да се прилагат за медицински 
изделия, при които експозицията е неизбежна, освен ако не съществуват по-безопасни 
алтернативи. Когато не съществуват алтернативи, производителят обозначава 
върху етикета изделието и дава конкретна обосновка по отношение на 
съответствието с разпоредбите за безопасност, включени в регламента. Същото 
следва да се прилага и за известните нарушители на функциите на ендокринната 
система. Тъй като Комисията е в процес на приемане на препоръка за установяване 
на нарушители на функциите на ендокринната система, следва да се добави 
позоваване.

Изменение 58
Джийн Ламбърт

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 7 – подточка 7.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.6. Изделията се проектират и 
произвеждат по такъв начин, че да се 
намалят до минимум рисковете във 
връзка с размера и свойствата на 
използваните частици. Специално 
внимание трябва да се обърне на 
изделията, съдържащи или състоящи се 
от наноматериал, който може да се 
отдели в тялото на пациента или 
потребителя.

7.6. Изделията се проектират и 
произвеждат по такъв начин, че да се 
намалят до минимум рисковете във 
връзка с размера и свойствата на 
използваните частици. Специално 
внимание трябва да се обърне на 
изделията, съдържащи или състоящи се 
от наноматериали, които могат да се 
отделят в тялото на пациента или 
потребителя. Производителят 
предоставя конкретни 
доказателства, че употребата на 
наноматериали е в съответствие с 
общите изисквания към 
безопасността и действието, и също 
така в рамките на техническата 
документация и на инструкцията за 
употреба той предоставя 
информация за остатъчните рискове 
за пациентите и ако е приложимо, 
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посочва подходящите предпазни 
мерки.

Or. en

Обосновка

Когато в медицинските изделия се използват наноматериали, производителят следва 
да предоставя конкретни доказателства, че употребата на наноматериали е в 
съответствие с общите изисквания към безопасността и действието. Това би 
улеснило значително прилагането на най-строгата оценка на съответствието, както 
е предвидено в съответствие с член 19 и съображение 13.

Изменение 59
Филип Булан

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 10 – подточка 10.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

при биологични вещества, различни от 
посочените в раздели 10.1 и 10.2, 
обработването, съхраняването, 
изпитването и работата с тези вещества 
се извършват така, че да се осигури 
максимална безопасност за пациентите, 
потребителите и ако е приложимо —
другите лица. По-конкретно 
безопасността по отношение на вируси 
и други трансмисивни агенти трябва да 
бъде осигурена чрез използване на 
валидирани методи за елиминиране или 
инактивиране в производствения 
процес.

при биологични вещества, различни от
посочените в раздели 10.1 и 10.2, 
обработването, съхраняването, 
изпитването и работата с тези вещества 
се извършват така, че да се осигури 
максимална безопасност за пациентите, 
потребителите и ако е приложимо —
другите лица, особено във веригата за 
депониране на отпадъци. По-
конкретно безопасността по отношение 
на вируси и други трансмисивни агенти 
трябва да бъде осигурена чрез 
използване на валидирани методи за 
елиминиране или инактивиране в 
производствения процес.

Or. fr

Изменение 60
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 11 – подточка 11.2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

11.2 a. Изделията, които могат да 
предават потенциално смъртоносни 
пренасяни по кръвен път инфекции на 
служители от сектора на 
здравеопазването, пациенти или други 
лица чрез непредвидени порязвания и 
убождания, като например убождане 
с медицински игли, включват 
проектирани съобразно 
безопасността механизми за защита 
в съответствие с Директива 
2010/32/ЕС. Все пак трябва да бъдат 
зачитани специфичните 
обстоятелства, свързани със 
зъболекарската професия.

Or. en


