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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 26 септември 2012 г .  Комисията прие пакет за иновации в здравеопазването, 
състоящ се от съобщение относно безопасни, ефикасни и иновативни медицински 
изделия и ин витро диагностични медицински изделия в интерес на пациентите, 
потребителите и медицинските специалисти, предложение за регламент на ЕП и на 
Съвета относно медицинските изделия и предложение за регламент на ЕП и на Съвета 
относно ин витро диагностичните медицински изделия. Целта на тези предложения е да 
се осъвремени съществуващото европейско законодателство в контекста на 
технологичния и научен напредък и да се обърне внимание на изразените неотдавна 
опасения във връзка с определени аспекти на безопасността на пациентите. 

Предложението за регламент относно медицинските изделия, който ще замени  
Директива 90/385/ЕИО относно активните имплантируеми медицински изделия и 
Директива 93/42/ЕИО относно медицинските изделия, цели да регулира стандартите за 
безопасност, качество и ефикасност на медицинските изделия, които могат да се пускат 
на пазара в Европейския съюз. 

Съгласно това законодателно предложение стотиците хиляди различни видове 
медицински изделия, които понастоящем се предлагат на пазара в Европейския съюз, 
вариращи от лейкопласт, спринцовки, катетри и изделия за вземане на кръвна проба до 
сложни импланти и технологии за поддържане на жизнените функции, трябва да бъдат 
безопасни не само за пациентите, но и за медицинските специалисти, които ги 
използват или боравят с тях, както и за несвързаните с медицинската професия лица, 
които влизат в съприкосновение с тях. 

В съответствие с посоченото в съображение 71 от предложението целта на този 
регламент е да се гарантират високи стандарти за качество и безопасност на 
медицинските изделия, които дават възможност за високо ниво на защита на здравето и 
безопасността на пациентите и потребителите, както и на другите лица. Понятието 
„потребител” е определено в настоящото предложение като „медицински специалист 
или неспециалист, който използва изделие”, като в регламента се признава, че 
потребителите са съществен елемент от осигуряването на безопасно здравеопазване за 
пациентите. Медицинските изделия се използват предимно от медицински специалисти 
в болнична обстановка, но и в друга среда, включително в домовете за полагане на 
дългосрочни грижи, в домовете на пациентите, както и в затворите. Сред изложените на 
риск са медицинските специалисти, които използват продуктите, подпомагащите ги 
работници (например персонал, занимаващ се с пране, почистване и събиране на 
отпадъци), както и пациентите и широката общественост. По същество безопасните 
медицински изделия допринасят пряко за условията на труд, като трябва да 
подсигуряват възможно най-безопасна работна среда. 

„Здравето и безопасността” се споменават навсякъде в регламента като първостепенна 
цел. В този дух предложението включва, в приложение I, общите изисквания за 
безопасността и действието на медицинските изделия. В точка 8 от приложение I се 
посочва изрично, че „изделията и производствените процеси се проектират така, че да
се премахне или да се намали в най-голяма степен рискът от заразяване на пациентите, 
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потребителите и ако е приложимо — на другите лица”. В точка 11 от същото 
приложение също така се подчертава необходимостта да се избегне рискът от 
увреждане на пациента, потребителя и други лица, причинено от изделията.

Отношението между безопасните и висококачествените медицински изделия и 
първостепенната цел за гарантиране на здравето и безопасността на ползвателите, 
пациентите и други лица дава възможност настоящото предложение за регламент да 
взаимодейства с приложимото законодателство на ЕС в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд. Поради това регламентът следва да включва изрични 
препратки към законодателство, гарантиращо високо равнище на безопасност за 
ползватели и пациенти в болнична обстановка и в него следва да бъдат отчитани 
проектните характеристики и действието на медицинските изделия, цитирани в 
съответните директиви на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на 
труд. Такъв несъмнено е случаят с Директива 2010/32/ЕС за превенция на 
нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в сектора на здравното 
обслужване, с която се цели подобряването на професионалната безопасност като 
следствие от рамковото споразумение между социалните партньори  на равнище на ЕС, 
в което се признава необходимостта от осигуряване на медицински изделия, които 
включват проектирани съобразно безопасността механизми за защита с цел намаляване 
на риска от наранявания и инфекции от медицински остри инструменти. Следователно 
е напълно логично подобна разпоредба да бъде включена в общите изисквания към 
безопасността и действието в регламента за медицинските изделия.

На риск са изложени не само медицинските работници от челните редици, като 
например медицински сестри и лекари, но също така и полагащите грижи лица в 
амбулаторни или алтернативни условия, свързани със здравеопазването, лабораторен 
персонал и поддържащ персонал, като например персонал по почистването, работници 
в перални, служители в местата за лишаване от свобода и др. 

Здравните институции трябва да гарантират, че техните служители получават 
необходимото обучение за правилно използване на медицински изделия, инструменти 
и практики, които помагат за намаляване на нараняванията, причинени от убождане с 
медицински игли, предаването на болнични инфекции и други отрицателни 
въздействия, за да се гарантира безопасното използване на нови медицински 
технологии и хирургични техники.

На всички работници в здравеопазването следва да бъде предоставяна адекватна 
защита чрез ваксинация, профилактика след излагане, рутинни диагностични прегледи, 
осигуряване на лично защитно оборудване и използването на медицински технологии, 
които намаляват излагането на инфекции, пренасяни по кръвен път. 

В предложенията, внесени с настоящото проектостановище, се отчита предишната 
дейност, извършена от комисия по заетост и социални въпроси и приетите от нея 
резолюции с цел осигуряване на безопасни условия на работниците в сектора на 
здравеопазването, а именно:
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• резолюция на Европейския парламент относно междинния преглед на 
Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд за периода 
2007—2012 г., приета на 15 декември 2011 г.,

• Резолюция на Европейския парламент относно предложението за директива на 
Съвета за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри 
инструменти в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване, сключено 
между HOSPEEM и EPSU, приета на 11 февруари 201о г.,

• резолюция на Европейския парламент относно стратегията на Общността за 
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007—2012 г., приета на 15 
януари 2008 г., 

• резолюция на Европейския парламент с препоръка до Комисията относно 
предпазване на европейските здравни работници от инфекции, пренасяни по кръвен 
път, причинени от убождане с медицински игли, приета на 6 юли 2006 г..

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

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 

(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 
пациентите, така и за ползвателите. 
В същото време настоящият регламент 
установява високи стандарти за 
качеството и безопасността на 



PE506.249v01-00 6/12 PA\929812BG.doc

BG

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.

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. en

Изменение 2

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.
_____________
1 ОВ L 134, 1.6.2010 г. стр. 66.

Or. en

Изменение 3

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, 
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

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 41 – 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 

4. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по проследяване на 
безопасността и надзор на пазара по 
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членове 61—75, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 по 
отношение на:

членове 61—75, Комисията, след като 
се консултира със съответните 
заинтересовани участници, в това 
число организациите на работниците 
в сектора на здравеопазването, е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 89 по 
отношение на:

Or. en

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

В този механизъм за контрол следва да бъде засилено участието на пациентите и на 
други съответни заинтересовани участници с цел повишаване на прозрачността и 
общественото доверие.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Извършва се преглед на 
съответствието с етичните 
стандарти. Комисията улеснява 
координацията между 
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заинтересованите участници, обмена 
на най-добри практики, както и 
изготвянето на стандарти за 
качество за извършване на преглед на 
съответствието с етичните 
стандарти на територията на 
Съюза.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки координират 
помежду си разработването на 
стандартни уеб базирани структурирани 
образци за докладване за сериозните 
инциденти от медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите.

Държавите членки координират 
помежду си разработването на 
стандартни уеб базирани структурирани 
образци за докладване за сериозните 
инциденти от медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите. При все това държавите 
членки поддържат други формати за 
докладване за подозирани сериозни 
инциденти на националните 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. 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 

1. 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 
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сведена до знанието им съгласно член 
61 информация за сериозните 
инциденти на тяхна територия и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността, които са предприети или 
ще се предприемат на тяхна територия.

сведена до знанието им съгласно член 
61 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 
мненията на всички съответни 
заинтересовани участници, в това 
число организациите на пациентите 
и на работниците в сектора на 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 8 – подточка 8.1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) е изцяло в съответствие с 
изискванията на приложимите 
директиви на Съюза относно 
професионалната безопасност, като 
например Директива 2010/32/ЕС,

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 8 – подточка 8.1 – буква а) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 и ако е приложимо, заличава се

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 11 – подточка 11.2 а (нова)

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.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 18 – подточка 18.2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да гарантират, че изделието е лесно за 
употреба от целевия потребител при
всички етапи на съответната процедура, 
и

да гарантират, че изделието е лесно за 
употреба от целевия потребител при 
всички етапи на съответната процедура,

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 18 – подточка 18.2 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– да намаляват във възможно най-
голяма степен риска от нараняване и 
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инфекция за други лица чрез 
включване на проектирани съобразно 
безопасността механизми за защита, 
предназначени да предотвратяват 
убожданията с медицински игли и 
други наранявания с остри 
инструменти, и

Or. en

Обосновка

Ежегодно в ЕС повече от един милион работници от сектора на здравеопазването 
биват поразявани от променящи живота или потенциално смъртоносни наранявания, 
причинени от медицински изделия, съдържащи игли или други остри предмети. 
Работниците от сектора на здравеопазването са не само изложени на риск от 
заразяване с инфекции, пренасяни по кръвен път, но те могат да се превърнат в 
носители и да увеличат опасността от предаване на заразите на други пациенти.

Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 19 – подточка 19.3 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструкцията за употреба е 
съобразена с потребностите и 
познанията на непрофесионалисти и 
тя подлежи на проверка от 
представители на съответните 
заинтересовани участници, 
включително организациите на 
пациентите и на работниците в 
сектора на здравеопазването.

Or. en


