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Изменение 75
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съществуват специфични 
характеристики на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
по-конкретно по отношение на 
класификацията в зависимост от риска, 
процедурите за оценяване на 
съответствието и клиничните 
доказателства, както и специфични 
характеристики на сектора на тези 
изделия, които налагат приемането на 
специален законодателен акт, който да е 
отделен от законодателните актове за 
останалите медицински изделия, докато 
хоризонталните аспекти, които са общи 
за двата сектора, следва да се уеднаквят.

(5) Съществуват специфични 
характеристики на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
по-конкретно по отношение на 
класификацията в зависимост от риска, 
процедурите за оценяване на 
съответствието и клиничните 
доказателства, както и специфични 
характеристики на сектора на тези 
изделия, които налагат приемането на 
специален законодателен акт, който да е 
отделен от законодателните актове за 
останалите медицински изделия, докато 
хоризонталните аспекти, които са общи 
за двата сектора, следва да се уеднаквят, 
без да се ощетява необходимостта 
от иновации в Съюза.

Or. en

Изменение 76
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В случаите, когато даден продукт 
не е създаден от производителя с цел 
да бъде използван за медицински цели, 
не може да се изисква неговото 
сертифициране като ин витро 
диагностично медицинско изделие; 
също така даден продукт не може да 
бъде принадлежност към дадено ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, ако не е специално създаден 
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от производителя да позволява или 
подпомага употребата на изделието 
по предназначение.

Or. en

Изменение 77
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите членки следва да са 
тези, които трябва да вземат решение 
за всеки конкретен случай дали даден 
продукт попада в обхвата на настоящия 
регламент. Ако е необходимо и за всеки 
отделен случай, Комисията може да 
реши дали даден продукт се включва в 
определението на ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие.

(8) Комисията следва да е тази, която
трябва да взема решение за всеки 
конкретен случай дали даден продукт 
попада в обхвата на настоящия 
регламент. Ако е необходимо и за всеки 
отделен случай, Комисията може да 
реши дали даден продукт се включва в 
определението на ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира еднаквото прилагане на регламента в различните държави членки.

Изменение 78
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите членки следва да са 
тези, които трябва да вземат решение 
за всеки конкретен случай дали даден 
продукт попада в обхвата на настоящия 

(8) За да се гарантира последователна 
класификация във всички държави 
членки, Комисията следва да е тази, 
която трябва да взема решение за всеки 
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регламент. Ако е необходимо и за всеки 
отделен случай, Комисията може да 
реши дали даден продукт се включва в 
определението на ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие.

конкретен случай дали даден продукт 
или група продукти попада в обхвата 
на настоящия регламент и в 
определението на ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие.

Or. en

Изменение 79
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Следва да се създаде 
мултидисциплинарен консултативен 
комитет, съставен от експерти и 
представители на организациите на 
заинтересованите лица и 
гражданското общество по реда и 
условията на член 78а от 
Регламент (ЕС) [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия], с цел при необходимост да 
предоставя научни консултации на 
Комисията, Координационната група 
по медицинските изделия („КГМИ”) и 
държавите членки по въпроси, 
свързани с медицинската технология, 
класификацията и други аспекти на 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 80
Алда Соуза

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигури най-високото ниво 
на опазване на здравето, правилата за ин 
витро диагностичните медицински 
изделия (включително измерването и 
получаването на резултатите), които 
са произведени и използвани само в 
едно лечебно заведение, следва да се 
уточнят и укрепят.

(9) За да се осигури най-високото ниво 
на опазване на здравето, правилата за ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, които са произведени и 
използвани само в един обект, следва 
да се уточнят и укрепят.

Or. en

Обосновка

Думите „лечебно заведение“ са премахнати — тъй като лечебните заведения ще 
бъдат освободени от регламента, следователно настоящето съображение в 
действителност е насочено към търговските лаборатории, които няма да бъдат 
освободени.

Изменение 81
Алда Соуза

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Имайки предвид принципа на 
субсидиарността, изделията, които 
се произвеждат в лабораториите на 
здравните институти за 
използването им в тях и не са 
предмет на търговски сделки, не 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 82
Естер де Ланге
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Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) От най-голямо значение е 
пациентите да получават ясна 
информация в случай на сериозни 
инциденти с медицинските изделия. 
Затова държавите членки не следва 
да дават противоречиви съвети на 
своите граждани относно това какви 
действия да предприемат в случай на 
сериозни инциденти, за да се избегнат 
несъответствия в информацията за 
пациентите в различните държави 
членки, които могат да доведат до 
тяхното объркване.

Or. en

Изменение 83
Ребека Тейлър, Линда Макаван, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В случай на спешни или 
неудовлетворени медицински нужди 
на пациентите, като новопоявили се 
патогени и редки болести, отделните 
лечебни заведения следва да имат 
възможност да произвеждат, 
променят и използват изделия на 
собствена територия и така да 
отговорят по нетърговски и гъвкав 
начин на специфичните нужди, 
които не могат да бъдат 
удовлетворени от съществуващи 
изделия с маркировка „СЕ“.

Or. en
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Обосновка

Предложението премахва възможността лечебните заведения да произвеждат или 
да променят изделия от клас Г. Съществуват потребности на пациентите, за които 
няма налични в търговската мрежа ин витро диагностични изделия, например за 
диагностика на редки заболявания или установяване на нововъзникващи патогени. 
Лечебните заведения играят важна роля за опазването на общественото здраве чрез 
производството на тези изделия на собствена територия. Целта на тези изменения е 
поддържането на дейността по опазване на обществено здраве, като същевременно
се гарантира, че безопасността на пациентите е от първостепенно значение.

Изменение 84
Алда Соуза

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Въпреки това изделия, които са 
произведени в лаборатории извън 
рамките на лечебни заведения, и са 
въведени в експлоатация, без да бъдат 
пускани на пазара, са предмет на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 85
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

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 

(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 
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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 
и управлението на наличностите от 
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, аптеките и търговията на 
едро във връзка със снабдяването и 
управлението на наличностите от 
изделия. Системата за UDI следва да 
бъде съвместима с други системи, 
които вече са на пазара.

Or. de

Изменение 86
Петер Лизе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Мирослав 
Миколашик

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 

(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 
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борбата с фалшивите изделия. 
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия.

борбата с фалшивите изделия. 
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците, търговците на едро и 
аптеките във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия и да бъде съвместимо с 
другите системи за удостоверяване на 
автентичността, които вече се 
използват в тези среди.

Or. en

Обосновка

Вероятно е да бъде въведена система за електронно удостоверяване на 
автентичността на лекарствените средства в съответствие с директивата за 
фалшифицираните лекарствени продукти. Важно е системите, създадени за ин витро 
диагностичните медицински изделия и за лекарствените продукти, да бъдат 
съвместими. В противен случай ще се стигне до значителна и вероятно непоносима 
тежест за участниците във веригата на доставки, които работят с двата вида 
продукти.

Изменение 87
Дагмар Рот-Беренд

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 адекватният 
достъп до информация, поднесена по 
подходящ начин на ползвателите, за 
които е предназначена, са от основно 
значение за пациентите, ползвателите
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.

Or. en
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Изменение 88
Дагмар Рот-Беренд

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 
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).

(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 
съответните икономически оператори, 
разрешенията за пускане на пазара, 
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, чрез по-добър достъп до 
информация за обществеността и 
медицинските специалисти,
рационализиране и опростяване на 
потока информация между 
икономическите оператори, Агенцията,
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 
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Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

Or. en

Изменение 89
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Електронните системи на Eudamed 
за изделията на пазара, съответните 
икономически оператори и сертификати 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността за 
изделията на пазара на Съюза. 
Електронната система за изпитванията 
на клиничното действие следва да 
служи за средство за сътрудничество 
между държавите членки и да даде 
възможност на спонсорите да подават, 
при желание от тяхна страна, единно 
заявление за няколко държави членки и 
в този случай да докладват за сериозни 
увреждания на здравето. Електронната 
система за проследяване на 
безопасността следва да позволи на 
производителите да докладват за 
сериозните инциденти и другите 
събития за докладване и да подпомага 
координацията при оценяване на 
докладваните събития, което извършват 
националните компетентни органи. 
Електронната система относно надзора 
на пазара следва да е средство за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

(30) Електронните системи на Eudamed 
за изделията на пазара, съответните 
икономически оператори и сертификати 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността за 
изделията на пазара на Съюза. 
Електронната система за изпитванията 
на клиничното действие следва да 
служи за средство за сътрудничество 
между държавите членки и да даде 
възможност на спонсорите да подават, 
при желание от тяхна страна, единно 
заявление за няколко държави членки и 
в този случай да докладват за сериозни 
увреждания на здравето. Електронната 
система за проследяване на 
безопасността следва да позволи на 
производителите да докладват за 
сериозните инциденти и другите 
събития за докладване и да подпомага 
координацията при оценяване на 
докладваните събития, което извършват 
националните компетентни органи. 
Електронната система относно надзора 
на пазара следва да е средство за обмен 
на информация между компетентните 
органи. На здравните специалисти и 
обществеността следва да се 
предоставя редовен преглед на 
информацията относно 
проследяването на безопасността и 
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надзора на пазара.

Or. en

Обосновка

Медицинските специалисти и обществото ще имат полза от прегледа на 
информацията относно проследяването на безопасността и надзора на пазара. Тъй 
като тази информация ще изисква чувствителна обработка, КГМИ е подходящият 
форум, който да предостави тази информация на европейската банка данни.

Изменение 90
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Електронните системи на Eudamed 
за изделията на пазара, съответните 
икономически оператори и сертификати 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността за 
изделията на пазара на Съюза. 
Електронната система за изпитванията 
на клиничното действие следва да 
служи за средство за сътрудничество 
между държавите членки и да даде 
възможност на спонсорите да подават, 
при желание от тяхна страна, единно 
заявление за няколко държави членки и
в този случай да докладват за сериозни 
увреждания на здравето. Електронната 
система за проследяване на 
безопасността следва да позволи на 
производителите да докладват за 
сериозните инциденти и другите 
събития за докладване и да подпомага 
координацията при оценяване на 
докладваните събития, което извършват 
националните компетентни органи. 
Електронната система относно надзора 
на пазара следва да е средство за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

(30) Електронните системи на Eudamed 
за изделията на пазара, съответните 
икономически оператори и сертификати 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността и 
здравните специалисти за изделията 
на пазара на Съюза. От съществено 
значение е осигуряването на 
адекватни нива на достъп на 
обществеността и медицинските 
специалисти до тези части от 
електронните системи на Eudamed, 
които предоставят ключова 
информация за ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
които могат да представляват риск 
за общественото здраве и 
безопасност. Когато този достъп е 
ограничен, следва да има възможност, 
след подаване на обосновано 
заявление, да се получи достъп до 
съществуваща информация за ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, освен ако ограниченият 
достъп е обоснован поради 
съображения за поверителност.
Електронната система за изпитванията 
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на клиничното действие следва да 
служи за средство за сътрудничество 
между държавите членки и да даде 
възможност на спонсорите да подават, 
при желание от тяхна страна, единно 
заявление за няколко държави членки и 
в този случай да докладват за сериозни 
увреждания на здравето. Електронната 
система за проследяване на 
безопасността следва да позволи на 
производителите да докладват за 
сериозните инциденти и другите 
събития за докладване и да подпомага 
координацията при оценяване на 
докладваните събития, което извършват 
националните компетентни органи. 
Електронната система относно надзора 
на пазара следва да е средство за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

Or. en

Изменение 91
Алда Соуза

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За високорисковите ин витро 
диагностични 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.

(32) За ин витро диагностични 
медицински изделия от клас В и клас Г
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.

Or. en

Обосновка

За да може съображението да съответства на член 24.



AM\935941BG.doc 15/109 PE510.740v01-00

BG

Изменение 92
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За високорисковите ин витро 
диагностични 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.

(32) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
производителите следва да
предоставят на националния орган 
или Агенцията, според случая, който 
участва в процедурата за разрешение 
за търговия, подробен доклад относно
безопасността и аспектите на 
клинично действие на това изделие. 
Резюме на този доклад следва да бъде
публично достъпно чрез Eudamed.

Or. en

Изменение 93
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
органите следва да са информирани на 
ранен етап за изделията, подлежащи 
на оценяване на съответствието, и 
при наличие на научно валидни 
основания да им се предостави 
правото да осъществяват контрол 
върху предварителната оценка, 
извършвана от нотифицираните 
органи, по-конкретно по отношение 
на изделията, за които не 
съществуват общи технически 
спецификации, новите изделия, 

заличава се



PE510.740v01-00 16/109 AM\935941BG.doc

BG

изделията, за които се използва нова 
технология, изделията от категория 
с увеличен брой сериозни инциденти 
или изделията, за които са 
установени значителни различия в 
оценките на съответствието от 
страна на отделни нотифицирани 
органи по отношение на сходни по 
същество изделия. Предвиденият в 
настоящия регламент процес не 
възпрепятства производителя да 
информира по свое желание 
компетентен орган за намерението 
си да подаде заявление за оценяване на 
съответствието на високорисково ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, преди да подаде заявлението 
пред нотифицирания орган.

Or. en

Изменение 94
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
органите следва да са информирани на 
ранен етап за изделията, подлежащи на 
оценяване на съответствието, и при 
наличие на научно валидни основания 
да им се предостави правото да 
осъществяват контрол върху 
предварителната оценка, извършвана от 
нотифицираните органи, по-конкретно 
по отношение на изделията, за които не 
съществуват общи технически 
спецификации, новите изделия, 
изделията, за които се използва нова 
технология, изделията от категория с 
увеличен брой сериозни инциденти или 

(35) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
съответните органи на национално 
равнище и на равнището на Съюза 
следва да са информирани на ранен етап 
за изделията, подлежащи на оценяване 
на съответствието, и при наличие на 
научно валидни основания да им се 
предостави правото да осъществяват 
контрол върху предварителната оценка, 
извършвана от нотифицираните органи, 
по-конкретно по отношение на 
изделията, за които не съществуват 
общи технически спецификации, новите 
изделия, изделията, за които се използва 
нова технология, изделията от категория 
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изделията, за които са установени 
значителни различия в оценките на 
съответствието от страна на отделни 
нотифицирани органи по отношение на 
сходни по същество изделия. 
Предвиденият в настоящия регламент 
процес не възпрепятства производителя 
да информира по свое желание 
компетентен орган за намерението си да 
подаде заявление за оценяване на 
съответствието на високорисково ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, преди да подаде заявлението 
пред нотифицирания орган.

с увеличен брой сериозни инциденти 
или изделията, за които са установени 
значителни различия в оценките на 
съответствието от страна на отделни 
нотифицирани органи по отношение на 
сходни по същество изделия. 
Предвиденият в настоящия регламент 
процес не възпрепятства производителя 
да информира по свое желание 
компетентен орган за намерението си да 
подаде заявление за оценяване на 
съответствието на високорисково ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, преди да подаде заявлението 
пред нотифицирания орган.

Or. en

Обосновка

Необходимо пояснение за кои органи става въпрос в съображението.

Изменение 95
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
органите следва да са информирани на 
ранен етап за изделията, подлежащи на 
оценяване на съответствието, и при 
наличие на научно валидни основания 
да им се предостави правото да 
осъществяват контрол върху 
предварителната оценка, извършвана от 
нотифицираните органи, по-конкретно 
по отношение на изделията, за които не 
съществуват общи технически 
спецификации, новите изделия, 
изделията, за които се използва нова 
технология, изделията от категория с 

(35) За високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия 
органите следва да са информирани на 
ранен етап за изделията, подлежащи на 
оценяване на съответствието, и при 
наличие на научно валидни основания 
да им се предостави правото да 
осъществяват контрол върху 
предварителната оценка, извършвана от 
нотифицираните органи, по-конкретно 
по отношение на изделията, за които не 
съществуват общи технически 
спецификации, новите изделия, 
изделията, за които се използва нова 
технология, изделията от категория с 
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увеличен брой сериозни инциденти или 
изделията, за които са установени 
значителни различия в оценките на 
съответствието от страна на отделни 
нотифицирани органи по отношение на 
сходни по същество изделия. 
Предвиденият в настоящия регламент 
процес не възпрепятства производителя 
да информира по свое желание 
компетентен орган за намерението си да 
подаде заявление за оценяване на 
съответствието на високорисково ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, преди да подаде заявлението 
пред нотифицирания орган.

увеличен брой сериозни инциденти или 
изделията, за които са установени 
значителни различия в оценките на 
съответствието от страна на отделни 
нотифицирани органи по отношение на 
сходни по същество изделия. 
Предвиденият в настоящия регламент 
процес не възпрепятства производителя 
да информира по свое желание 
компетентен орган за намерението си да 
подаде заявление за оценяване на 
съответствието на високорисково ин 
витро диагностично медицинско 
изделие, преди да подаде заявлението 
пред нотифицирания орган. За 
високорисковите ин витро 
диагностични медицински изделия от 
клас Г се въвежда процедура за 
издаване на разрешение за търговия.

Or. en

Изменение 96
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Процедурата за оценяване на 
съответствието не следва да се 
прилага за ин витро диагностични 
медицински изделия от клас Г. Следва 
да бъде въведена бърза 
централизирана процедура за издаване 
на разрешение за търговия за 
иновативните изделия от клас Г. 
Следва да бъде въведена бърза 
централизирана процедура за издаване 
на разрешение за търговия за всички 
останали изделия от клас Г, с 
възможност по-скоро 
производителите на тези видове 
изделия да подават заявление за тази 
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централизирана процедура.

Or. en

Изменение 97
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия от клас А следва да се извършва 
на единствената отговорност на 
производителите, тъй като тези изделия 
представляват ниско ниво на риск за 
пациентите. За ин витро диагностичните 
медицински изделия от класове Б, В и Г
участието на нотифициран орган следва 
да е задължително и да е съобразено с 
нивото на риска.

(38) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия от клас А следва да се извършва 
на единствената отговорност на 
производителите, тъй като тези изделия 
представляват ниско ниво на риск за 
пациентите. За ин витро диагностичните 
медицински изделия от класове Б и В 
участието на нотифициран орган следва 
да е задължително и да е съобразено с 
нивото на риска. Процедурата за 
издаване на разрешение за търговия 
следва да бъде задължителна за 
изделията от клас Г.

Or. en

Изменение 98
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия от клас А следва да се извършва 
на единствената отговорност на 

(38) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на ин 
витро диагностичните медицински 
изделия от клас А следва да се извършва 
на единствената отговорност на 
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производителите, тъй като тези изделия 
представляват ниско ниво на риск за 
пациентите. За ин витро диагностичните 
медицински изделия от класове Б, В и Г
участието на нотифициран орган следва 
да е задължително и да е съобразено с 
нивото на риска.

производителите, тъй като тези изделия 
представляват ниско ниво на риск за 
пациентите. За ин витро диагностичните 
медицински изделия от класове Б и В 
участието на нотифициран орган следва 
да е задължително и да е съобразено с 
нивото на риска. За ин витро 
диагностичните медицински изделия 
от клас Г следва да бъде 
задължително участието на 
Агенцията или на държавите членки.

Or. en

Изменение 99
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) За да се гарантира общата 
безопасност на пазара, всяко 
физическо или юридическо лице има 
правото да публикува или 
разпространява добросъвестно 
информация относно даден факт, 
данни или действие, когато 
незнанието на този факт, данни или 
действие представлява опасност за 
здравето или околната среда.

Or. en

Обосновка

Целта на съображението е да защити лицата, подаващи сигнали за нарушения.

Изменение 100
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Съображение 44a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Интервенционално или всяко 
друго изпитване на клиничното 
действие следва да започва само след 
получаване на положителна оценка 
от независим комитет по етика. 
Държавите членки следва да 
предприемат необходимите мерки за 
създаването на комитети по етика, 
когато такива комитети не 
съществуват.

Or. en

Изменение 101
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) На спонсорите на 
интервенционални изпитвания на 
клиничното действие и други 
изпитвания на клиничното действие със 
съпътстващи рискове за участниците в 
изпитванията, които ще се провеждат в 
повече от една държава членка, следва 
да се предостави възможността да 
подават единно заявление, за да се 
намали административната тежест. С 
оглед на разпределението на ресурсите 
и за да се гарантира последователност 
на оценяването на аспектите във връзка 
със здравето и безопасността на 
изделията за оценка на действието и с 
научния дизайн на изпитването на 
клиничното действие, което ще се 
провежда в няколко държави членки, 
единното заявление следва да улесни 
координацията между държавите 

(45) На спонсорите на 
интервенционални изпитвания на 
клиничното действие и други 
изпитвания на клиничното действие със 
съпътстващи рискове за участниците в 
изпитванията, които ще се провеждат в 
повече от една държава членка, следва 
да се предостави възможността да 
подават единно заявление, за да се 
намали административната тежест. С 
оглед на разпределението на ресурсите 
и за да се гарантира последователност 
на оценяването на аспектите във връзка 
със здравето и безопасността на 
изделията за оценка на действието и с 
научния дизайн на изпитването на 
клиничното действие, което ще се 
провежда в няколко държави членки, 
единното заявление следва да улесни 
координацията между държавите 
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членки под ръководството на една 
координираща държава членка. 
Координираното оценяване не следва 
да включва оценка на аспекти на 
изпитването на клиничното 
действие, които по своя характер са 
национални, местни и етични, 
включително информираното 
съгласие. Всяка държава членка следва 
да запази основната отговорност за 
решението за провеждане на 
съответното изпитване на клиничното 
действие на територията ѝ.

членки под ръководството на една 
координираща държава членка. Всяка 
държава членка следва да запази 
основната отговорност за решението за 
провеждане на съответното изпитване 
на клиничното действие на територията 
ѝ.

Or. en

Изменение 102
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) 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.

(49) Медицинските специалисти и 
пациентите следва да имат правото да 
докладват за подозирани сериозни 
инциденти на национално ниво, като се 
използват уеднаквени формати и се 
гарантира анонимността им, когато 
е целесъобразно. 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

Обосновка

Процедурите за проследяване на безопасността в Глава VІІ ще функционират 
правилно, само ако здравните специалисти се чувстват свободни да докладват за 
инциденти без страх от преследване. В някои случаи може да се наложи да се 
осигурява анонимност и защита на лицата, подаващи сигнали, за да се гарантира, че 
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докладите относно инцидентите са пълни и честни.

Изменение 103
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) 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.

(49) Държавите членки следва да 
предприемат всички необходими 
мерки за повишаване на 
информираността сред 
медицинските специалисти, 
ползвателите и пациентите относно 
значението на докладването на 
сериозни инциденти. Медицинските 
специалисти и пациентите следва да 
имат правото да докладват за 
подозирани сериозни инциденти на 
национално ниво, като се използват 
уеднаквени формати. За да се ограничи 
в максимална степен повторението 
на тези инциденти, националните 
компетентни органи следва да 
информират производителите и да 
докладват информацията чрез 
съответната електронна система в 
Eudamed при потвърждение на 
сериозни инциденти.

Or. en

Изменение 104
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Държавите членки следва да 
събират такси за определянето и 

(53) Държавите членки следва да 
събират такси за определянето и 
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наблюдението на нотифицираните 
органи, за да се осигури устойчивостта 
на процеса на наблюдение на тези 
органи от страна на държавите членки и 
за да се гарантира равнопоставеност за 
нотифицираните органи.

наблюдението на нотифицираните 
органи, за да се осигури устойчивостта 
на процеса на наблюдение на тези 
органи от страна на държавите членки и 
за да се гарантира равнопоставеност за 
нотифицираните органи. Тези такси 
следва да бъдат съпоставими в 
държавите членки и да бъдат 
публикувани.

Or. en

Изменение 105
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Въпреки че настоящият регламент 
не следва да засяга правото на 
държавите членки да събират такси за 
дейности на национално ниво, 
държавите членки следва да 
информират Комисията и останалите 
държави членки, преди да приемат 
размера и структурата на таксите, за да 
се гарантира прозрачност.

(54) Въпреки че настоящият регламент 
не следва да засяга правото на 
държавите членки да събират такси за 
дейности на национално ниво, 
държавите членки следва да 
информират Комисията и останалите 
държави членки, преди да приемат 
съпоставимия размер и структурата на 
таксите, за да се гарантира прозрачност.

Or. en

Изменение 106
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 54a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54а) Държавите членки следва да 
приемат наредби относно 
стандартните такси за 
нотифицираните органи, които 
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следва да бъдат съпоставими във 
всички държави членки. Комисията 
следва да предостави насоки са 
улесняване на съпоставимостта на 
тези такси. Държавите членки 
следва да предадат своите списъци от 
стандартни такси на Комисията и 
да гарантират, че нотифицираните 
органи, регистрирани на тяхна 
територия правят обществено 
достояние списъците на 
стандартните такси за дейностите 
по оценяване на съответствието.

Or. en

Изменение 107
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Съгласно реда и условията по член 
78 от Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия] за медицинските изделия 
следва да се създаде експертен 
комитет, а именно
Координационната група по 
медицинските изделия („КГМИ“), 
съставена от лица, определени от 
държавите членки въз основа на ролята 
и опита им в областта на медицинските 
изделия и ин витро диагностичните 
медицински изделия, за да изпълнява 
задачите, възложени с настоящия 
регламент и с Регламент (EС) № 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] за медицинските 
изделия, и за да консултира Комисията 
и да подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 
прилагане на настоящия регламент.

(55) Съгласно реда и условията по 
член 78 от Регламент (ЕС) № 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] за медицинските 
изделия следва да се създаде 
Координационна група по 
медицинските изделия („КГМИ“), 
съставена от лица, определени от 
държавите членки въз основа на ролята 
и опита им в областта на медицинските 
изделия и ин витро диагностичните 
медицински изделия, за да изпълнява 
задачите, възложени с настоящия 
регламент и с Регламент (EС) № 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] за медицинските 
изделия, и за да консултира Комисията 
и да подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 
прилагане на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 108
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Съгласно реда и условията по член 
78 от Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия] за медицинските изделия 
следва да се създаде експертен комитет, 
а именно Координационната група по 
медицинските изделия („КГМИ“), 
съставена от лица, определени от 
държавите членки въз основа на ролята 
и опита им в областта на медицинските 
изделия и ин витро диагностичните 
медицински изделия, за да изпълнява 
задачите, възложени с настоящия 
регламент и с Регламент (EС) № 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] за медицинските 
изделия, и за да консултира Комисията 
и да подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 
прилагане на настоящия регламент.

(55) Съгласно реда и условията по 
член 78 от Регламент (ЕС) № 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия] за медицинските 
изделия следва да се създаде експертен 
комитет, а именно Координационната 
група по медицинските изделия 
(„КГМИ“), съставена от лица, 
определени от държавите членки въз 
основа на ролята и опита им в областта 
на медицинските изделия и ин витро 
диагностичните медицински изделия, за 
да изпълнява задачите, възложени с 
настоящия регламент и с Регламент 
(EС) № [позоваване на бъдещия 
регламент за медицинските изделия] за 
медицинските изделия, и за да 
консултира Комисията и да подпомага 
държавите членки и Комисията с оглед 
на уеднаквено прилагане на настоящия 
регламент. Преди да встъпят в 
длъжност, членовете на КГМИ 
предоставят декларация за 
ангажираност и декларация за 
интереси, като посочват или 
отсъствието на интереси, за които 
би могло да се счита, че накърняват 
тяхната независимост, или 
наличието на преки или косвени 
интереси, които биха могли да 
накърняват тяхната независимост. 
Тези декларации се утвърждават от 
Комисията.

Or. en
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Изменение 109
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се осигури плавен преход към 
регистрацията на ин витро 
диагностичните медицински изделия, на 
съответните икономически оператори и 
на сертификатите, задължението за 
подаване на релевантната информация 
към електронните системи, създадени с 
настоящия регламент на нивото на 
Съюза, следва да влезе в сила едва 18
месеца след датата на прилагане на 
настоящия регламент. През този 
преходен период член 10 и член 12, 
параграф 1, букви а) и б) от Директива 
98/79/ЕО следва да останат в сила. 
Същевременно следва да се счита, че 
икономическите оператори и 
нотифицираните органи, които се 
регистрират в съответните електронни 
системи, осигурени на нивото на Съюза, 
отговарят на изискванията за 
регистрация, приети от държавите 
членки съгласно тези разпоредби на 
Директивата, за да се избегнат 
повтарящите се регистрации.

За да се осигури плавен преход към 
регистрацията на ин витро 
диагностичните медицински изделия, на 
съответните икономически оператори и 
на сертификатите, задължението за 
подаване на релевантната информация 
към електронните системи, създадени с 
настоящия регламент на нивото на 
Съюза, следва да влезе в сила 12 месеца 
след датата на прилагане на настоящия 
регламент. През този преходен период 
член 10 и член 12, параграф 1, букви а) 
и б) от Директива 98/79/ЕО следва да 
останат в сила. Същевременно следва да 
се счита, че икономическите оператори 
и нотифицираните органи, които се 
регистрират в съответните електронни 
системи, осигурени на нивото на Съюза, 
отговарят на изискванията за 
регистрация, приети от държавите 
членки съгласно тези разпоредби на 
Директивата, за да се избегнат 
повтарящите се регистрации.

Or. en

Обосновка

Електронната система играе изключително важна роля в настоящия регламент и 
следва да бъде въведена и да влезе в сила след 12 години.

Изменение 110
Маргрете Аукен
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите от националното 
законодателство, съгласно които някои 
изделия могат да се доставят само по 
лекарско предписание.

6. Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите от националното 
законодателство, съгласно които някои 
изделия могат да се доставят само по 
лекарско предписание. Директно 
насочената към потребителите 
реклама на изделия, класифицирани 
съгласно настоящия регламент като 
отпускани само по лекарско 
предписание, е незаконна.
Следните изделия могат да се 
доставят само по лекарско 
предписание:
1) Изделия от клас Г
2) Изделия от клас В, които попадат 
в следните категории:
а) изделия за генетични изследвания;
б) съпътстващи изделия.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 за вземане на 
решения относно изделия за 
самотестуване и други изследвания 
от категория В след консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 111
Петер Лизе, Кристел Шалдемозе, Алда Соуза, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Марейд Макгинес, 
Рихард Зебер, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият регламент не засяга 
разпоредбите от националното 
законодателство, съгласно които някои 
изделия могат да се доставят само по 
лекарско предписание.

6. Настоящият регламент изисква 
определени изделия да се доставят 
единствено по лекарско предписание, 
но не засяга разпоредбите от 
националното законодателство, 
съгласно които някои други изделия 
могат да се доставят също само по 
лекарско предписание. Директно 
насочената към потребителите 
реклама на изделия, класифицирани 
съгласно настоящия регламент като 
отпускани само по лекарско 
предписание, е незаконна.
Следните изделия могат да се 
доставят само по лекарско 
предписание:
1) Изделия от клас Г
2) Изделия от клас В, които попадат 
в следните категории:
а) изделия за генетични изследвания;
б) съпътстващи изделия.
Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 за вземане на 
решения относно други изследвания 
от категория В след консултации със 
заинтересованите страни.

Or. en

Изменение 112
Ребека Тейлър

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– диагностика, профилактика, 
наблюдение, лечение или облекчаване 

– диагностика, профилактика, 
наблюдение, предвиждане, 
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на заболявания, прогнозиране, лечение или облекчаване 
на заболявания,

Or. en

Обосновка

Предвиждането и прогнозирането на заболяванията са жизненоважни функции на 
медицинските изделия.

Изменение 113
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява или подпомага
употребата на ин витро 
диагностичното(ите) медицинско(и) 
изделие(я) по предназначение;

(3) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява употребата на 
ин витро диагностичното(ите) 
медицинско(и) изделие(я) по 
предназначение или да подпомага 
конкретна медицинска 
функционалност на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
с оглед постигането на целта, за 
която са създадени;

Or. en

Изменение 114
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява или подпомага
употребата на ин витро 
диагностичното(ите) медицинско(и) 
изделие(я) по предназначение;

(4) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява употребата на 
ин витро диагностичното(ите) 
медицинско(и) изделие(я) по 
предназначение или да подпомага 
конкретна медицинска 
функционалност на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
с оглед постигането на целта, за 
която са създадени;

Or. cs

Изменение 115
Петер Лизе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Нора Бера, Мирослав 
Миколашик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „изделие за самотестуване“ е 
изделие, предназначено от 
производителя да се използва от 
неспециалисти;

(4) „изделие за самотестуване“ е 
изделие, предназначено от 
производителя да се използва от 
неспециалисти, включително 
тестовете, които се предлагат на 
неспециалисти посредством услугите 
на информационното общество;

Or. en

Обосновка

Изделията за самотестуване имат специфични изисквания за оценка на 
съответствието, например изпитвания с потребители, инструкции и т.н. на езика на 
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целевите потребители, чиято цел е да смекчат рисковете, присъщи за тези изделия, а 
именно липсата на медицинско/техническо/научно обучение на непрофесионалните 
потребители. Този специфичен вид риск е един и същ, независимо дали тестът се 
купува като пакет в магазин или като услуга по интернет.

Изменение 116
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие, 
предназначено само за определяне на 
пациенти с вече диагностицирано 
състояние или предразположение, като 
подходящи за прицелна терапия;

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие, 
предназначено само за определяне на 
пациенти с вече диагностицирано 
състояние или предразположение, като 
подходящи за специална терапия;

Or. en

Изменение 117
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие, 
предназначено само за определяне на 
пациенти с вече диагностицирано 
състояние или предразположение, 
като подходящи за прицелна терапия;

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие, 
предназначено да предоставя 
информация, която е от съществено 
значение за безопасното и ефективно 
използване на съответния 
терапевтичен продукт; използването 
на съпътстващо изделие заедно с 
определен терапевтичен продукт се 
посочва като желателно в 
инструкциите за употреба върху 
етикета на диагностичното изделие 
и на съответния терапевтичен 
продукт, както и върху етикета на 
всеки генеричен еквивалент на 
терапевтичния продукт, или се 
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посочва в предназначението на 
диагностичното изделие;
ин витро диагностичното 
съпътстващо изделие може да бъде 
от съществено значение за 
безопасното и ефективно използване 
на съответния терапевтичен 
продукт, като:
– определя пациентите, които най-
вероятно биха имали полза от 
определен терапевтичен продукт;

– определя пациентите, които могат 
да бъдат изложени на повишен риск 
от сериозни нежелани реакции в 
резултат на лечението с определен 
терапевтичен продукт;

– проследява реакцията към 
лечението с цел неговото коригиране 
(напр. график, доза, прекъсване), за да 
се постигне по-голяма безопасност и 
ефективност.

Or. en

Обосновка

Сегашното определение е твърде ограничено, например не включва съпътстващи 
изделия, използвани за определяне на приеманите дози (напр. фармакогенетични 
тестове за лечение с варфарин), които могат да играят важна роля за 
гарантирането на безопасността и ефективността на дадено лекарство.

Изменение 118
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) „етикет“ е писмената, отпечатаната 
или графичната информация на самото 
изделие или на опаковката на всяка 
единична бройка или на опаковката на 

(10) „етикет“ е писмената, отпечатаната 
или графичната информация на самото 
изделие или на опаковката на всяка 
единична бройка или на опаковката на 
няколко изделия или на уебсайта на 



PE510.740v01-00 34/109 AM\935941BG.doc

BG

няколко изделия; производителя;

Or. en

Обосновка

Настоящото определение на „етикет“ не обхваща тестовете, проведени в 
лаборатория. Получателите на резултатите, генерирани от тези устройства, следва 
да имат еднакъв достъп до информацията, съдържаща се върху етикета, както и 
потребителите на други ин витро диагностични изделия.

Изменение 119
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „ново изделие“ означава:
– изделие, което използва технология 
(аналит, технологична или тестова 
платформа), която досега не е 
използвана за диагностика; или
– съществуващо изделие, което се 
използва с ново предназначение за 
първи път;

Or. en

Изменение 120
Петер Лизе, Кристел Шалдемозе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, 
Ан Делво, Анна Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, 
Марейд Макгинес, Рихард Зебер, Нора Бера, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 2 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „изделие за генетични 
изследвания“ означава ин витро 
диагностично медицинско изделие, 
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чиято цел е да се определи 
генетичната характеристика на 
дадено лице, която е наследена или 
придобита по време на пренаталното 
развитие.

Or. en

Обосновка

Определение, което се различава от изменение 18 в проектодоклада.

Изменение 121
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 
подобряване на общественото здраве;

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им;

Or. en

Обосновка

Прекалено неясно е кое заведение би могло да попада в категорията на организациите, 
чиято основна цел е „подобряване на общественото здраве“, тъй като това понятие 
не е определено никъде. То следва да бъде заличено за избягване на евентуално 
объркване и неяснота.

Изменение 122
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 

(21) „лечебно заведение“ е организация 
в рамките на системата за 
обществено здравеопазване в дадена 
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подобряване на общественото здраве; държава членка, чиято основна цел е 
грижата за пациенти или лечението им 
или подобряване на общественото 
здраве; търговските лаборатории, 
които предоставят диагностични 
услуги, не са лечебни заведения.

Or. en

Изменение 123
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 
подобряване на общественото здраве;

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 
подобряване на общественото здраве с 
изключение на лабораториите, 
предоставящи търговски клинични
услуги;

Or. en

Изменение 124
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 
подобряване на общественото здраве;

(22) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им и която 
има правния капацитет да извършва 
подобни дейности;

Or. cs
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Изменение 125
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) „клинично действие“ е 
капацитетът на изделието да дава 
резултати, свързани с дадено 
клинично или физиологично 
състояние според целевата популация
и потребител;

(32) „клинично действие“ е 
клиничната валидност и, ако е 
приложимо, клиничната полза на 
изделието за предназначената му 
употреба;

Or. en

Изменение 126
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 32а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) „клинична валидност“ е 
способността на изделието да 
открива или предвижда дадено 
клинично или физиологично 
състояние с оглед на 
предназначението му (напр. скрининг, 
диагностициране, прогнозиране);

Or. en

Изменение 127
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 32б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) „клинична полза“ означава 



PE510.740v01-00 38/109 AM\935941BG.doc

BG

очакваният ефект (ефекти) от 
клиничната употреба на резултата 
от теста, включително и 
резултатите за здравето в случаите, 
когато предназначената употреба на 
изделието, както е упомената от 
производителя, включва клинична 
употреба, като например избор на 
терапия (напр. съпътстващите 
изделия);

Or. en

Изменение 128
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38)„диагностична специфичност“ е
капацитетът на изделието да 
отчете липсата на прицелен маркер,
свързан с конкретно заболяване или 
състояние;

(38)„диагностична специфичност“ е 
пропорцията участници, които 
нямат конкретни клинични 
нарушения и чиито резултати от 
теста са отрицателни или в рамките 
на установените критични граници;

Or. en

Изменение 129
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) „диагностична чувствителност“ е 
капацитетът на изделието да 
отчете наличието на прицелен 
маркер, свързан с конкретно 
заболяване или състояние;

(39) „диагностична чувствителност“ е 
пропорцията участници с точно 
определено клинично нарушение,
чиито стойности от теста са 
положителни или надвишават 
установените критични граници (т.е. 
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положителен резултат и 
установяване на самоличността на 
участниците, които имат 
заболяване);

Or. en

Изменение 130
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) „спонсор“ е физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започване и управление на 
изпитването на клиничното действие;

(45) „спонсор“ е физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започване, управление или 
финансиране на изпитването на 
клиничното действие;

Or. en

Изменение 131
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5– точка 47 – тире 2 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) хоспитализация или удължаване на 
срока на хоспитализация,

iii) хоспитализация или удължаване на 
хоспитализация на пациент,

Or. en

Обосновка

Използването на тези формулировки осигурява съответствие на текста с ISO 14155 
за добрата клинична практика във връзка с клиничните изпитвания на медицински 
изделия
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Изменение 132
Петер Лизе, Нора Бера

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 5 – точка 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) „недостатък на изделието“ е всеки 
недостатък по отношение на 
идентичността, качеството, 
трайността, надеждността, 
безопасността или действието на дадено 
изделие за оценка на действието, 
включително неправилно 
функциониране, грешки при употребата 
или недостатък в предоставената от 
производителя информация;

(48) „недостатък на изделието“ е всеки 
недостатък по отношение на 
идентичността, качеството, 
стабилността, надеждността, 
безопасността или действието на дадено 
изделие за оценка на действието, 
включително неправилно 
функциониране, грешки при употребата 
или недостатък в предоставената от 
производителя информация;

Or. en

Обосновка

Значението на израза „трайност“ не е съвсем ясно и може доведе до неправилно 
разбиране

Изменение 133
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 7 – точка 58а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58а) „разработено в лаборатория 
изпитване“ означава изделие, 
произведено и използвано само на един 
обект. Това включва изделията, 
които се произвеждат „de novo“ в 
лабораториите или които се 
разработват или модифицират въз 
основа на вече публикувани 
източници, или които се разработват 
или модифицират от друг източник, 
и изделията, във връзка с които 
лабораторията:
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– променя предназначението на 
изделие, което вече е пуснато на 
пазара или в действие;
– изменя изделие, което вече е 
пуснато на пазара или в действие по 
такъв начин, че това може да се 
отрази на съответствието с 
приложимите изисквания.

Or. en

Обосновка

Съображения 9 и 15 и членове 4 и 5 отразяват стремежа да се гарантира, че ин 
витро диагностичните медицински изделия, разработвани и използвани само на един 
обект (разбира се, предмет на освобождаване от здравната институция, вж. по-
долу), са предмет на изискванията на регламента. Въпреки това регламентът не 
съдържа ясно определение за тези изделия. Такова определение е необходимо, за да се 
избегне объркване.

Изменение 134
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 7 – точка 58а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58а) „комитет по етика“ е 
независим орган в държава членка, 
който гарантира, че правата, 
безопасността и здравето на 
участниците са защитени. Той 
действа в съответствие със законите 
и регламентите на държавата или 
държавите, в които ще се проведе 
изследването, и спазва всички 
свързани международни норми и 
стандарти. Комитетът по етика се 
състои от подходящ брой членове, 
които заедно притежават 
съответните квалификации и опит, 
за да могат да преглеждат и 
оценяват научните, медицинските и 
етичните аспекти на предложения 
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тест.

Or. en

Обосновка

За да се постигне възможно най-добра защита на участника, е необходимо 
разрешението, давано от държавите членки, да зависи от решението на 
интердисциплинарните и независими комитети по етика.

Изменение 135
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II Глава VI

Предоставяне на изделия, задължения 
на икономическите оператори, 
маркировка „СЕ“ и свободно движение

Предоставяне на изделия, задължения 
на икономическите оператори, 
маркировка „СЕ“ и свободно движение

Or. en

Изменение 136
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
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система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 15189 
или на друг еквивалентен признат 
стандарт. Държавите членки могат да
изискват от лечебните заведения да 
представят на компетентния орган 
списък на тези изделия, които са били 
произведени и използвани на тяхна 
територия, и могат да прилагат към 
производството и употребата на 
съответните изделия допълнителни 
изисквания към безопасността.

система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 15189 
или на друг еквивалентен признат 
стандарт. Държавите членки ще
изискват от лечебните заведения да 
представят на компетентния орган 
списък на тези изделия, които са били 
произведени и използвани на тяхна 
територия, и прилагат към 
производството и употребата на 
съответните изделия допълнителни 
изисквания към безопасността.

Or. en

Обосновка

Ин витро изделията, произведени в рамките на едно лечебно заведение, и използвани за 
пациенти, трябва да бъдат оповестявани, като по този начин държавите членки 
могат да гарантират прилагането на подходящи изисквания към безопасността на 
тези изделия.

Изменение 137
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение 
VІІ и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 
15189 или на друг еквивалентен признат 
стандарт. Държавите членки могат да 
изискват от лечебните заведения да 
представят на компетентния орган 
списък на тези изделия, които са били 
произведени и използвани на тяхна 
територия, и могат да прилагат към 
производството и употребата на 
съответните изделия допълнителни 
изисквания към безопасността.

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към разработени в 
лаборатория изпитвания и 
произвеждани и използвани само в едно 
лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение е акредитирано по 
стандарт EN ISO 15189 или на друг 
еквивалентен признат стандарт. 
Държавите членки могат да изискват от 
лечебните заведения да представят на 
компетентния орган списък на тези 
изделия, които са били произведени и 
използвани на тяхна територия, и могат 
да прилагат към производството и 
употребата на съответните изделия 
допълнителни изисквания към 
безопасността.

Or. en

Изменение 138
Ребека Тейлър, Линда Макаван, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
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система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 
15189 или на друг еквивалентен признат 
стандарт. Държавите членки могат да 
изискват от лечебните заведения да 
представят на компетентния орган 
списък на тези изделия, които са били 
произведени и използвани на тяхна 
територия, и могат да прилагат към 
производството и употребата на 
съответните изделия допълнителни 
изисквания към безопасността.

система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря е 
акредитирано по стандарт EN ISO 
15189 или на друг еквивалентен признат 
стандарт. Държавите членки могат да 
изискват от лечебните заведения да 
представят на компетентния орган 
списък на тези изделия, които са били 
произведени и използвани на тяхна 
територия, и могат да прилагат към 
производството и употребата на 
съответните изделия допълнителни 
изисквания към безопасността.

Or. en

Обосновка

Правилният израз е „акредитирано по“

Изменение 139
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение 
VІІ, дори произвеждани и използвани в 
рамките на едно лечебно заведение, 
трябва да отговарят на изискванията 
по настоящия регламент. Въпреки 
това разпоредбите относно 
маркировката „СЕ“ по член 16 и 
задълженията по членове 21—25 не се 
прилагат към тези изделия.

заличава се

Or. en

Изменение 140
Петер Лизе
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
дори произвеждани и използвани в 
рамките на едно лечебно заведение, 
трябва да отговарят на изискванията 
по настоящия регламент. Въпреки това
разпоредбите относно маркировката 
„СЕ“ по член 16 и задълженията по 
членове 21—25 не се прилагат към 
тези изделия.

Изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
ако са произвеждани и използвани в 
рамките на едно лечебно заведение, са 
освободени от изискванията по 
настоящия регламент, с изключение на 
член 59, параграф 4 и общите 
изисквания за безопасност, 
упоменати в приложение 1, когато са 
изпълнени следните условия:
а) специалните нужди на пациента–
реципиент или групата пациенти не 
могат да бъдат удовлетворени от 
налично изделие с маркировка „СЕ“;
б) лечебното заведение е 
акредитирано по стандарта 
ISO 15189 относно системите за 
управление на качеството или всеки 
друг еквивалентен признат стандарт;
в) здравната институция предоставя 
на компетентния орган по член 26 
списък с такива изделия, които 
включват описание на 
производството, изменението или 
употребата им по-специално, когато 
на пазара са пуснати подобни изделия. 
Тази информация се предоставя на 
разположение на обществеността. 
Държавите членки запазват правото 
си да ограничават собственото 
производство и употреба на всеки 
специален вид ин витро диагностично 
изделие по отношение на аспекти, 
които не са обхванати от настоящия 
регламент, и също така могат да 
поставят допълнителни изисквания 
за безопасност към производството и 
употребата на въпросните изделия.

Or. en
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Изменение 141
Ребека Тейлър, Линда Макаван, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
дори произвеждани и използвани в 
рамките на едно лечебно заведение, 
трябва да отговарят на изискванията 
по настоящия регламент. Въпреки това 
разпоредбите относно маркировката 
„СЕ“ по член 16 и задълженията по
членове 21—25 не се прилагат към 
тези изделия.

Изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
ако са произвеждани и използвани в 
рамките на едно лечебно заведение, са 
освободени от изискванията по 
настоящия регламент, с изключение на 
член 59, параграф 4, когато са 
изпълнени следните условия;

а) специалните нужди на пациента–
реципиент или групата пациенти не 
могат да бъдат удовлетворени от 
налично изделие с маркировка „СЕ“;
б) лечебното заведение е 
акредитирано по стандарта EN 
ISO 15189 относно системите за 
управление на качеството или всеки 
друг еквивалентен признат стандарт;
в) здравната институция предоставя 
на своя компетентен орган по член 26 
списък с такива изделия, които 
включват описание на 
производството или изменението по-
специално, когато на пазара са 
пуснати подобни изделия. Тази 
информация се актуализира всяка 
година и се оповестява.

Or. en

Обосновка

Предложението премахва възможността лечебните заведения да произвеждат или 
да променят изделия от клас Г. Съществуват потребности на пациентите, за които 
няма налични в търговската мрежа ин витро диагностични изделия, например за 
диагностика на редки заболявания или установяване на нововъзникващи патогени. 
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Лечебните заведения играят важна роля за опазването на общественото здраве чрез 
производството на тези изделия на собствена територия. Целта на тези изменения е 
поддържането на дейността по опазване на обществено здраве, като същевременно 
се гарантира, че безопасността на пациентите е от първостепенно значение.

Изменение 142
Ребека Тейлър, Линда Макаван, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите членки запазват 
правото си да ограничават 
собственото производство и 
употреба на всеки специален вид ин 
витро диагностично изделие по 
отношение на аспекти, които не са 
обхванати от настоящия регламент, 
и също така могат да поставят 
допълнителни изисквания за 
безопасност към производството и 
употребата на въпросните изделия.

Or. en

Обосновка

Предложението премахва възможността лечебните заведения да произвеждат или 
да променят изделия от клас Г. Съществуват потребности на пациентите, за които 
няма налични в търговската мрежа ин витро диагностични изделия, например за 
диагностика на редки заболявания или установяване на нововъзникващи патогени. 
Лечебните заведения играят важна роля за опазването на общественото здраве чрез 
производството на тези изделия на собствена територия. Целта на тези изменения е 
поддържането на дейността по опазване на обществено здраве, като същевременно 
се гарантира, че безопасността на пациентите е от първостепенно значение.

Изменение 143
Аня Вайсгербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Генетична информация, 
консултиране и свободно съгласие
1. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест, само ако този 
тест се извършва от лица, които 
имат право да упражняват 
медицинска професия съгласно 
приложимото национално 
законодателство.
2. Даден продукт може да се използва 
с цел генетичен тест, ако правата, 
безопасността и благосъстоянието 
на тестваните субекти са защитени 
и се очаква клиничните данни, 
генерирани в хода на тестването, да 
бъдат надеждни и устойчиви.
3. Преди използването на изделие с 
цел генетичен тест, лицето, 
посочено в параграф 1, предоставя на 
тествания субект подходяща 
информация относно характера, 
значението и последиците от 
генетичния тест.
4. Преди използването на изделие с 
цел генетичен тест лицето, посочено 
в параграф 1, предоставя на 
тествания субект подходяща и 
разбираема генетична консултация,
без да формира у него предварително 
мнение за резултатите. 
Генетичната консултация включва 
медицински, етични, социални, 
психологически и правни аспекти.
Формата и обхватът на това 
генетично консултиране се определя в 
съответствие с възможните 
последици от резултатите от теста 
и значението им за лицето или за 
членовете на семейството му, 
включително възможните последици 
относно избора за възпроизводство.
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5. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест само след като 
тестваният субект е дал свободното 
си и информирано съгласие за това. 
Това съгласие се дава изрично и в 
писмена форма. Съгласието може да 
бъде оттеглено по всяка време в 
писмена или устна форма.
6. В случай на малолетни и 
непълнолетни лица се взема 
информираното съгласие на 
родителите или законния 
представител на лицето. Това 
съгласие изразява предполагаемата 
воля на малолетния или 
непълнолетния и може да бъде 
оттеглено по всяко време без вреди за 
него. В случай на недееспособни 
възрастни, които не са в състояние да 
дадат информирано съгласие, се взема 
информираното съгласие на законния 
представител. Съгласието изразява 
предполагаемата воля на 
недееспособното лице и може да бъде 
оттеглено по всяко време без вреди за 
него.
Изделия, които посочват генетично 
заболяване, което се развива в зряла 
възраст или засяга семейното 
планиране, не може да се използват 
при малолетни или непълнолетни 
лица, освен ако не е налично 
превантивно лечение, което може да 
се приложи преди изпитваното лице 
да достигне възраст, в която може да 
даде информирано съгласие.
7. Не може да се извършват 
пренатални генетични изследвания с 
цел установяване на генетичната 
предразположеност на ембриона или 
фетуса към дадено заболяване, ако въз 
основа на текущите медицински 
знания и технология е общоприето, че 
въпросното заболяване няма да се 
прояви преди даденото лице да 
навърши 18 г.
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8. Дадено изделие може да бъде 
използвано за определяне на пола само 
във връзка с пренатално 
диагностициране, ако определянето 
изпълнява медицинска цел и ако е 
налице сериозно, свързано с пола, 
наследствено заболяване. Чрез 
дерогация от член 2, параграфи 1 и 2, 
същото ограничение на употребата 
се прилага по отношение на 
продуктите, които не са 
предназначени да изпълняват 
конкретна медицинска цел.
9. Разпоредбите на настоящия член 
относно използването на изделия с 
цел генетично тестване не 
възпрепятстват държавите членки 
да запазят или приемат по-строго 
национално законодателство в тази 
област по причини, свързани с 
опазване на здравето или 
обществения ред.

Or. de

Обосновка

Този нов член е във връзка с дългогодишните искания от страна на Европейския 
парламент и други международни институции като Съвета на Европа и ОИСР. 
Генетичните тестове следва да се извършват от медицински специалист след 
подходящо генетично консултиране. Информираното съгласие е прерогатив на 
Хартата на основните права и поради тази причина следва да бъде въведено в 
законодателството.

Изменение 144
Петер Лизе, Кристел Шалдемозе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, 
Ан Делво, Анна Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, 
Марейд Макгинес, Рихард Зебер, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
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1. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест, само ако 
предписанието е направено от лица, 
които имат право да упражняват 
медицинска професия съгласно 
приложимото национално 
законодателство, след лична 
консултация.
2. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест само по такъв 
начин, по който правата, 
безопасността и благосъстоянието 
на субектите са защитени и по който 
клиничните данни, генерирани в хода 
на генетичното тестване, ще бъдат 
надеждни и устойчиви.
3. Информация. Преди използването 
на изделие с цел генетичен тест, 
лицето, упоменато в параграф 1, 
предоставя на въпросното лице 
подходяща информация относно 
характера, значението и последиците 
от генетичния тест.
4. Генетично консултиране. 
Подходящото генетично 
консултиране е задължително преди 
използването на изделие с цел 
прогнозно и пренатално изпитване и 
след като е било диагностицирано 
генетично заболяване. То включва 
медицински, етични, социални, 
психологически и правни аспекти и 
трябва да се извърши от лекари, 
квалифицирани в генетично 
консултиране.
Формата и обхватът на това 
генетично консултиране се определя в 
съответствие с възможните 
последици от резултатите от теста 
и значението им за лицето или за 
членовете на семейството му/ѝ, 
включително възможните последици, 
свързани с избора за възпроизводство.
5. Съгласие. Дадено изделие може да 
се използва с цел генетичен тест само 
след като въпросното лице е дало 
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свободното си и информирано 
съгласие за това. Съгласието трябва 
да се дава изрично и в писмена форма. 
То може да бъде оттегляно по всяко
време в писмена или устна форма.
6. Изпитване на непълнолетни. В 
случай на малолетни и непълнолетни 
лица се взема информираното 
съгласие на родителите или законния 
представител на лицето; съгласието 
трябва да изразява предполагаемата 
воля на непълнолетния и може да 
бъде оттегляно по всяко време без 
вреди за непълнолетния. В случай на 
недееспособни възрастни, за които не 
е възможно да дадат информирано 
съгласие, се взема информираното 
съгласие на законния представител; 
съгласието трябва да изразява 
предполагаемата воля и може да бъде 
оттеглено по всяко време без вреди за 
лицето.
Изделия за прогнозиране на генетично 
заболяване, което дава отражение 
при заболявания в зряла възраст или 
при семейно планиране, не се 
използват при непълнолетни, освен 
ако не са на разположение 
превантивни средства преди 
изпитваното лице да достигне 
възрастта, в която може да даде 
съгласие.
7. Дадено изделие може да бъде 
използвано за определяне на пола само 
във връзка с пренатално 
диагностициране, ако определянето 
изпълнява медицинска цел и ако е 
налице сериозно, свързано с пола, 
наследствено заболяване. Чрез 
дерогация от член 2, параграфи 1 и 2, 
това важи и за продуктите, които не 
са предназначени да изпълняват 
конкретна медицинска цел.
8. Разпоредбите на настоящия член 
относно използването на изделия с 
цел генетично тестване не 
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възпрепятстват държавите членки 
да запазят или приемат по-строго 
национално законодателство в тази 
област по причини, свързани с 
опазване на здравето или 
обществения ред.

Or. en

Обосновка

Нов елемент в параграф 5 в сравнение с формулировката в проектодоклада 
(изменение 30). Това изменение внася яснота и относно целта на член 4а, параграф 4 
след консултация със съветниците в сянка и експертите. Трябва да се поясни, че 
генетичното консултиране не е задължително, когато просто потвърждава дадена 
диагноза и че не е необходимо за съпътстващи изделия или когато заключенията от 
генетичния тест са нормални.

Изменение 145
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното законодателство във 
връзка с упражняването на 
лекарската професия, изделията, които 
не се пускат на пазара, а се използват в 
рамките на търговска дейност за 
предоставяне на диагностична или 
терапевтична услуга посредством 
услуги на информационното общество
по смисъла на член 1, параграф 2 от 
Директива 98/34/ЕО или чрез друго 
комуникационно средство на 
физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, отговарят на 
настоящия регламент.

2. Изделията, които не се пускат на 
пазара, а се използват в рамките на 
търговска дейност за предоставяне на 
диагностична или терапевтична услуга 
чрез всякакво комуникационно 
средство (включително посредством 
услуги на информационното общество)
на физическо или юридическо лице, 
установено в Съюза, отговарят на 
настоящия регламент.

Or. en
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Изменение 146
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доставчиците на услуги, които 
предоставят средства за 
комуникация от разстояние, са 
длъжни при получаване на искане от 
компетентния орган да разкрият 
данните за субектите, извършващи 
продажби от разстояние.

Or. pl

Обосновка

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Изменение 147
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Забранява се пускането на пазара, 
използването, разпространяването, 
снабдяването и предоставянето на 
продукти, чиито наименования, 
етикети или инструкции за употреба 
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е възможно да са заблуждаващи по 
отношение на характеристиките и 
ефектите на продукта, като:
а) приписват на продукта 
характеристики, функции и ефекти, 
каквито той няма; 
б) създават грешното впечатление, че 
лечението или диагнозата с този 
продукт със сигурност ще бъдат 
успешни или не дават информация за 
възможни рискове, свързани с 
използването на продукта в 
съответствие с предвидената 
употреба или при по-дълъг период от 
очакваното;
в) предлагат различна употреба или 
характеристики на продукта от 
установените при извършването на 
оценката на съвместимостта.
Промоционалните материали, 
презентациите и информацията 
относно продуктите не трябва да 
заблуждават по начина, упоменат в 
първото изречение.

Or. pl

Обосновка

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Изменение 148
Анна Росбак
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато не съществуват 
хармонизирани стандарти или 
съответните хармонизирани 
стандарти не са достатъчни, на 
Комисията се предоставят правомощия 
да приема общи технически 
спецификации („ОТС“) във връзка с 
общите изисквания към безопасността и 
действието по приложение І, с 
техническата документация по 
приложение ІІ или с клиничните 
доказателства и проследяването след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 84, параграф 3.

1. При изделията от клас Г и при 
необходимост за съпътстващите 
изделия, когато не съществуват 
хармонизирани стандарти или
съществува необходимост да се 
решат определени проблеми на 
общественото здраве, на Комисията се 
предоставят правомощия да приема 
общи технически спецификации 
(„ОТС“) във връзка с общите 
изисквания към безопасността и 
действието по приложение І, с 
техническата документация по 
приложение ІІ или с клиничните 
доказателства и проследяването след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 84, параграф 3.

Or. en

Обосновка

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Изменение 149
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)



PE510.740v01-00 58/109 AM\935941BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съответните научни експерти, 
представители на различните 
заинтересовани страни участват при
изработването на общите 
технически спецификации.

Or. en

Обосновка

В контекста на преминаването от процеса на консултиране към разработването на 
общи технически спецификации за съпътстващи изделия трябва да се гарантира, че 
участват експерти от всички заинтересовани страни. По-специално за 
разработването на общи технически спецификации относно съпътстващи изделия се 
привличат експерти от сектора на ин витро диагностицирането, както и от други 
компетентни органи за медицински продукти и/или от Европейската агенция по 
лекарствата.

Изменение 150
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Производителите изготвят 
техническата документация, която дава 
възможност за оценяване на 
съответствието на изделието с 
изискванията по настоящия регламент. 
Техническата документация включва 
частите, установени в приложение ІІ.

2. Производителите изготвят 
техническата документация, която дава 
възможност за оценяване на 
съответствието на изделието с 
изискванията по настоящия регламент. 
Техническата документация включва 
частите, установени в приложение ІІ, и 
се осигурява достъп на 
обществеността до нея.

Or. en

Обосновка

Техническите данни и клиничните доказателства, представени от производителите, 
трябва да бъдат направени публично достояние за гарантирането на безопасни и 
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качествени продукти за потребителя.

Изменение 151
Милан Цабърнох

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 85 за изменение или допълнение 
на частите в техническата 
документация по приложение ІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. cs

Изменение 152
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изделията за самотестуване или 
тестуване на място информацията, 
представяна съгласно раздел 17 от 
приложение І, се предоставя на 
езика(езиците) на държавата членка, в 
която изделието достига до целевия 
потребител.

За изделията за самотестуване или 
тестуване на място информацията, 
представяна съгласно раздел 17 от 
приложение І, е в лесно разбираема 
форма и се предоставя на езика
(езиците) на държавата членка, в която 
изделието достига до целевия 
потребител.

Or. en

Изменение 153
Милан Цабърнох
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Производители, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи действия, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Съответно те 
информират дистрибуторите и ако е 
приложимо, упълномощения 
представител.

8. Производители, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи действия, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Съответно те 
информират дистрибуторите, 
вносителите и ако е приложимо, 
упълномощения представител.

Or. cs

Изменение 154
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от комисията Изменение

8. Производители, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи действия, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Съответно те 
информират дистрибуторите и ако е 
приложимо, упълномощения 
представител.

8. Производители, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно предприемат необходимите 
коригиращи действия, за да приведат 
продукта в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако това е 
целесъобразно. Съответно те 
информират отговорния национален 
компетентен орган, дистрибуторите и 
ако е приложимо, упълномощения 
представител.

Or. en
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Изменение 155
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от комисията Изменение

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

Ако съществуват факти, които 
дават основание да се приеме, че 
определено ин витро медицинско 
изделие е причинило вреди, 
потенциално засегнатият 
потребител, неговият 
правоприемник, задължителната му 
здравна осигуровка или други трети 
страни, засегнати от вредите, също 
могат да изискват информацията, 
посочена в първото изречение, от 
производителя или неговия 
упълномощен представител.
Това право на информация 
съществува, при спазване на 
условията, посочени в първото 
изречение, и спрямо компетентните 
органи на държавите членки, които 
отговарят за надзора на 
съответното медицинско изделие, 
както и спрямо всеки нотифициран 
орган, който издава сертификат по 
силата на член 45 или по друг начин 
участва в процедурата за оценка на 
съответствието на въпросното 
медицинско изделие.
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Or. en

Обосновка

С оглед да се гарантира, че потребителите няма да бъдат лишени от достъп до 
информация, която би показала дефектите на определени ин витро медицински 
изделия, които са причинили вреди на потребителите, това ново право на информация 
би възстановило баланса в полза на потребителите.

Изменение 156
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган или 
медицинска асоциация или 
институция, му предоставят цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за заявителя. Те си 
сътрудничат с компетентния орган, по 
негово искане, при всяко коригиращо 
действие, предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

Or. es

Изменение 157
Йоланта Емилия Хибнер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителят на продукта 
носи отговорност за продукта, за 
оценяване на съвместимостта на 
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продукта преди пускането му на 
пазара и за пускането на продукта на 
пазара. Ако производителят не 
пребивава в дадена държава членка, 
нито е базиран в нея, тази 
отговорност се поема от 
упълномощения представител за 
този продукт. Когато 
производителят не е определил 
упълномощен представител или 
когато производителят или 
упълномощеният представител не са 
отговорни за пускането на продукта 
на пазара, отговорността поема 
субектът, пуснал продукта на пазара.

Or. pl

Обосновка

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Изменение 158
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите на медицински 
изделия трябва да имат 
застрахователна полица или 
еквивалентна финансова гаранция, с 
която да покрият искове за щети 
върху здравето, дължащи се на 
небезопасни медицински изделия.
Производителите поемат разходите 
на здравната система за лечението, 
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операциите и процедурите по 
диагностициране, извършвани на 
пациенти, в резултат на дефекти или 
грешки при здравните изделия, 
установени от здравните органи или 
самите производители.
Те поемат също разходите за 
изземването, поправката или подмяна 
на продуктите в такива ситуации.

Or. es

Обосновка

Скорошни случаи с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите трябваше да се 
подложат на корективна операция и други скъпи лечения с цел да наблюдават или 
диагностицират заболяването си, подчертават необходимостта от правна клауза, 
която да задължава производителите да разполагат със застраховка, за да покриват 
щетите на пациентите и разходите на здравната служба.

Изменение 159
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите на медицински 
изделия трябва да имат 
застрахователна полица или 
еквивалентна финансова гаранция, с 
която да покрият искове за щети 
върху здравето, дължащи се на 
небезопасни медицински изделия.

Or. es

Обосновка

Скорошни случаи с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите трябваше да се 
подложат на корективна операция и други скъпи лечения с цел да наблюдават или 
диагностицират заболяването си, подчертават необходимостта от правна клауза, 
която да задължава производителите да разполагат със застраховка, за да покриват 
щетите на пациентите и разходите на здравната служба.
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Изменение 160
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10б. Производителите поемат 
разходите на здравната система за 
лечението, операциите и процедурите 
по диагностициране, извършвани на 
пациенти, в резултат на дефекти или 
грешки при здравните изделия, 
установени от здравните органи или 
самите производители.
Те поемат също разходите за 
изземването, поправката или 
подмяната на продуктите в такива 
ситуации.

Or. es

Обосновка

Скорошни случаи с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите трябваше да се 
подложат на корективна операция и други скъпи лечения с цел да наблюдават или 
диагностицират заболяването си, подчертават необходимостта от правна клауза, 
която да задължава производителите да разполагат със застраховка, за да покриват 
щетите на пациентите и разходите на здравната служба.

Изменение 161
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
За да се гарантира, че пострадалите 
пациенти ще бъдат компенсирани за 
щетите и да се намери решение при 
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неплатежоспособност на 
производителя, производителите са 
задължени да сключват застраховка 
гражданска отговорност с 
достатъчно минимално покритие.

Or. en

Обосновка

Застраховката гражданска отговорност с достатъчно минимално покритие би 
гарантирала, че рискът от щети, както и рискът от неплатежоспособност на 
производителя няма да бъдат понесени от пострадалите пациенти и платците, 
отговорни за разходите за лечението.

Изменение 162
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Упълномощаването е валидно само 
при писмено съгласие от страна на 
упълномощения представител и е в сила 
най-малко за всички изделия от една и 
съща група подобни изделия.

2. Упълномощаването е валидно само 
при писмено съгласие от страна на
упълномощения представител.

Or. cs

Изменение 163
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съхраняване на техническата 
документация, ЕС декларацията за 
съответствие и ако е приложимо, копие 
от съответния сертификат, включително 
всяко допълнение, издадено съгласно 

a) съхраняване на обобщение от
техническата документация, ЕС 
декларацията за съответствие и ако е 
приложимо, копие от съответния 
сертификат, включително всяко 
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член 43, на разположение на 
компетентните органи за срока по член 
8, параграф 4;

допълнение, издадено съгласно член 43, 
на разположение на компетентните 
органи за срока по член 8, параграф 4;

Or. cs

Изменение 164
Милан Цабърнох

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;

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

Or. cs

Изменение 165
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато вносител счита или има 
основание да счита, че дадено изделие 
не съответства на изискванията по 
настоящия регламент, той не пуска 
изделието на пазара, докато не бъде 
приведено в съответствие. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителят информира за това 
производителя и упълномощения му 
представител, както и компетентния 
орган в държавата членка, където е 
установен.

Когато вносител счита, че дадено 
изделие не съответства на изискванията 
по настоящия регламент или 
представлява риск, вносителят 
информира за това производителя и 
упълномощения му представител, както 
и компетентния орган в държавата 
членка, и пуска изделието на пазара 
само при съгласие на производителя.

Or. cs
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Изменение 166
Милан Цабърнох

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 
информацията на етикета, 
предоставена от производителя.

3. Вносителите гарантират, че
изделието е регистрирано в 
електронната система в 
съответствие с член 23, параграф 2.

Or. cs

Изменение 167
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Вносителите гарантират, че 
докато отговарят за дадено изделие,
условията на съхранение или 
транспортиране не застрашават 
неговото съответствие с общите 
изисквания към безопасността и 
действието по приложение І.

5. Когато се смята за целесъобразно с 
оглед на произтичащите от дадено 
изделие рискове, вносителите 
проучват и водят регистър на 
жалбите, на несъответстващите 
продукти и на случаите, в които 
даден продукт е иззет от пазара или 
от обръщение, и уведомяват за това 
производителя, упълномощения 
представител и дистрибуторите.

Or. cs
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Изменение 168
Милан Цабърнох

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 
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.

6. Производителите, които считат 
или имат основание да считат, че
изделието, което са пуснали на пазара, 
не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и упълномощения му 
представител. 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 43 за даденото изделие, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи действия.

Or. cs

Изменение 169
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да предоставят дадено изделие на 
пазара, дистрибуторите проверяват дали 
са изпълнени следните изисквания:

Преди да предоставят за първи път
дадено изделие на пазара, 
дистрибуторите проверяват дали са 
изпълнени следните изисквания:

Or. de
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Обосновка

В рамките на веригата на доставка дистрибуторите поемат отговорност за 
безопасността на изделията. Извън нея, производителят или вносителят носят 
отговорност за безопасността на изделията и за пълнотата на документацията.

Изменение 170
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продуктът се придружава от 
информацията, която трябва да 
предостави производителят в 
съответствие с член 8, параграф 7;

б) при липсата на декларация за 
съответствие от производителя или 
вносителя продуктът се придружава от 
информацията, която трябва да 
предостави производителят в 
съответствие с член 8, параграф 7;

Or. de

Обосновка

В рамките на веригата на доставка дистрибуторите поемат отговорност за 
безопасността на изделията. Извън нея, производителят или вносителят носят 
отговорност за безопасността на изделията и за пълнотата на документацията.

Изменение 171
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
съответно по член 22 и член 11, 
параграф 3.

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
по член 11, параграф 3.

Or. de



AM\935941BG.doc 71/109 PE510.740v01-00

BG

Обосновка

В рамките на веригата на доставка дистрибуторите поемат отговорност за 
безопасността на изделията. Извън нея, производителят или вносителят носят 
отговорност за безопасността на изделията и за пълнотата на документацията.

Изменение 172
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато дистрибутор счита или има 
основание да счита, че дадено изделие 
не съответства на изискванията по 
настоящия регламент, той не 
предоставя изделието на пазара, 
докато то не бъде приведено в 
съответствие. Когато изделието
представлява риск, дистрибуторът 
информира за това производителя и ако 
е приложимо, упълномощения му 
представител и вносителя, както и 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е установен.

Когато дистрибутор счита, че дадено 
изделие не съответства на изискванията 
по настоящия регламент или
представлява риск, дистрибуторът 
информира за това производителя и 
упълномощения му представител, както 
и компетентния орган в държавата 
членка, и пуска изделието на пазара 
само при съгласие на производителя.

Or. cs

Изменение 173
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са предоставили на 
пазара, не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и ако е приложимо, 

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са предоставили на 
пазара, не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и ако е приложимо, 
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упълномощения му представител и 
вносителя, и се уверяват, че е 
предприето необходимото коригиращо 
действие, за да приведат изделието в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако е целесъобразно. Когато 
изделието представлява риск, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всяко предприето 
коригиращо действие.

упълномощения му представител и 
вносителя, и в рамките на своята 
съответна сфера на дейност се 
уверяват, че е предприето необходимото 
коригиращо действие, за да приведат 
изделието в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, ако е целесъобразно. 
Когато изделието представлява риск, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всяко предприето 
коригиращо действие.

Or. de

Обосновка

Следва да се направи разграничение между различните участници във веригата на 
доставка.

Изменение 174
Петер Лизе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Зофия Мазей Кукович, Ренате Зомер, Мирослав 
Миколашик

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са предоставили на 
пазара, не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и ако е приложимо, 
упълномощения му представител и 
вносителя, и се уверяват, че е 
предприето необходимото коригиращо 
действие, за да приведат изделието в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако е целесъобразно. Когато 

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са предоставили на 
пазара, не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и ако е приложимо, 
упълномощения му представител и 
вносителя, и се уверяват, че е 
предприето необходимото коригиращо 
действие в рамките на съответните 
им дейности, за да приведат изделието 
в съответствие, да го изтеглят или да го 
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изделието представлява риск, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всяко предприето 
коригиращо действие.

изземат, ако е целесъобразно. Когато 
изделието представлява риск, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всяко предприето 
коригиращо действие.

Or. en

Обосновка

Предложението не прави разграничение между различните роли и отговорности на 
заинтересованите страни, участващи във веригата на доставка на ин витро 
диагностични медицински изделия. Всички дистрибутори имат едни и същи 
задължения, някои от които на практика са неизпълними. Това предложение би 
свързало задължението с дейността, извършвана от дистрибутора. В изменението 
се възприема подходът в член 19, параграф 2 от Регламент 18/2002 относно 
безопасността на храните.

Изменение 175
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дистрибуторите, при искане от 
компетентен орган, му предоставят 
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадено изделие. 
Това задължение се счита за 
изпълнено, когато упълномощеният 
представител за съответното 
изделие, ако е приложимо, предостави 
необходимата информация.
Дистрибуторите си сътрудничат с 
компетентните национални органи, по 
тяхно искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 

6. Дистрибуторите си сътрудничат с
компетентните национални органи, по 
тяхно искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са предоставили на пазара.
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те са предоставили на пазара.

Or. cs

Изменение 176
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение, по 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 ин витро диагностичните 
медицински изделия;

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение на университетско 
ниво, по природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне 
петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
медицински изделия;

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че дипломата или сертификатът на квалифицираното лице е 
на достатъчно високо ниво. Освен това две години професионален опит в бранша не 
гарантират достатъчно ниво на „експертно знание“.

Изменение 177
Петер Лизе, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Томас Улмер, Ренате Зомер, Мирослав 
Миколашик

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение, по 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 ин 
витро диагностичните медицински 
изделия;

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение, по природни науки, 
медицина, фармация, инженерство или 
друга съответна дисциплина;

Or. en

Обосновка

Институцията „квалифицирано лице“ не съществува в настоящата директива. Тя 
налага нова тежест върху предприятията, особено върху МСП. Това е необходимо, но 
не следва да се надхвърлят изискванията в по-напредналите държави членки.

Изменение 178
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
медицински изделия.

б) десетгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на качеството 
по отношение на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
както и доказано задълбочено 
познаване на терапевтичната област 
и на съответния(ите) вид(ове) 
продукт(и).

Or. en
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Изменение 179
Петер Лизе, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Томас Улмер, Ренате Зомер, Мирослав 
Миколашик

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
медицински изделия.

б) двегодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
медицински изделия.

Or. en

Обосновка

Институцията „квалифицирано лице“ не съществува в настоящата директива. Тя 
налага нова тежест върху предприятията, особено върху МСП. Това е необходимо, но 
не следва да се надхвърлят изискванията в по-напредналите държави членки.

Изменение 180
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение, по 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 ин витро диагностичните 
медицински изделия;

а) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
курс на обучение на университетско 
ниво, по природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне 
петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
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медицински изделия;

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че дипломата или сертификатът на квалифицираното лице е 
на достатъчно високо ниво. Освен това две години професионален опит в бранша не 
гарантират достатъчно ниво на „експертно знание“.

Изменение 181
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на ин витро диагностичните 
медицински изделия.

б) десетгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на качеството 
по отношение на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
както и доказано задълбочено 
познаване на терапевтичната област 
и на съответния(ите) продукт(и).

Or. en

Изменение 182
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Дистрибуторите или филиалите, 
които извършват — от името на 
производителя — една или няколко 
от дейностите, посочени в параграф 
2, букви а) и б), са освободени от 
допълнителни изисквания по точки 3 
и 4.
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Or. en

Обосновка

Производителите предлагат своите продукти на пазара в отделните държави членки 
чрез дъщерни предприятия или дистрибутори. Последните извършват от името на 
производителя и дейностите, посочени в член 14, параграф 2, като действат по 
указания от и при координиране на своята работа с производителя. Допълнителни 
изисквания по отношение на характеризирането на дейността, процедурните въпроси 
и комуникациите с производителя и органите не са оправдани в този случай и ще 
доведат до значителни разходи.

Изменение 183
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 16а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Предоставянето на маркировката 
„СЕ“ е последвано от публикуването 
на резюме, в което се описват 
основанията за предоставянето ѝ.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на маркировката „СЕ“ от нотифицирани органи трябва да бъде 
мотивирано в резюме, в което се обясняват причините за предоставяне на достъп до 
пазара.

Изменение 184
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Глава 3 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава III Глава VII

Идентификация и проследимост на 
изделията, регистрация на изделията и 
икономическите оператори, резюме във 
връзка с безопасността и действието, 
европейска банка данни за 
медицинските изделия

Идентификация и проследимост на 
изделията, регистрация на изделията и 
икономическите оператори, резюме във 
връзка с безопасността и действието, 
европейска банка данни за 
медицинските изделия

Or. en

Изменение 185
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изделията, различни от изделията за 
оценка на действието, и за периода по 
член 8, параграф 4 икономическите 
оператори трябва да могат да 
посочат:

За изделията, различни от изделията за 
оценка на действието, и за период от 10 
години:

Or. cs

Изменение 186
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяко лечебно заведение или 
медицински специалист, на когото са 
доставили изделие.

в) всяка организация или медицински 
специалист, на когото са доставили 
изделие.

Or. en
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Изменение 187
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) да управлява системата си за 
определяне на UDI за период, който се 
установява в мандата, като периодът е 
най-малко три години след даването на 
мандата,

i) да управлява системата си за 
определяне на UDI за период, който се 
установява в мандата, като периодът е 
най-малко пет години след даването на 
мандата,

Or. en

Обосновка

Системата за уникална идентификация на изделията („UDI“) е жизненоважен 
компонент от новата нормативна уредба и доставчиците на уникални 
идентификации следва да осигурят на ролята им по-високо ниво на трайност във 
времето.

Изменение 188
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта със системите 
за идентификация на медицински 
изделия, които вече са на пазара.

Or. de

Обосновка

За безпроблемното протичане на процеса е важно системите за проследимост да 
бъдат технически съвместими.
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Изменение 189
Петер Лизе, Алда Соуза, Маргрете Аукен, Паоло Бартолоци, Ан Делво, Анна 
Росбак, Томас Улмер, Ренате Зомер, Мирослав Миколашик

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта с други системи 
за проследяване, използвани от 
заинтересованите страни, които се 
занимават с медицински изделия.

Or. en

Обосновка

В съответствие с директивата за фалшифицираните лекарствени продукти ще бъде 
въведена система за електронно удостоверяване на автентичността на 
лекарствените средства. Важно е системата за ин витро медицински изделия и 
лекарствените средства да са съвместими, в противен случай това ще доведе до 
значителна и вероятно неуправляема тежест за участниците във веригата на 
доставки, работещи и с двата вида продукти.

Изменение 190
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията създава и управлява 
електронна система за събиране и 
обработка на информацията, която е 
необходима и достатъчна за описание и 
идентификация на изделието и за 
идентификация на производителя и ако 
е приложимо, на упълномощения 
представител и вносителя. Детайли за 
информацията, която трябва да 
представят икономическите оператори, 
са дадени в част А на приложение V.

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията създава и управлява 
електронна система за събиране и 
обработка на информацията, която е 
необходима и достатъчна за описание и 
идентификация на изделието и за 
идентификация на производителя и ако 
е приложимо, на упълномощения 
представител и вносителя, както и за 
гарантиране на прозрачност и 
безопасно и ефективно използване 
чрез предоставяне на потребителите 
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на актуални доказателства за 
клиничното действие и, когато е 
приложимо, полезността на 
изделието. Детайли за информацията, 
която трябва да представят 
икономическите оператори, са дадени в 
част А на приложение V.

Or. en

Обосновка

Основната роля на електронната система, създадена от Комисията, е осигуряване на 
запознатост на обществеността чрез прозрачен достъп до информация по 
отношение на клиничното действие и безопасната работа на ин витро изделията.

Изменение 191
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Проектът на това резюме е 
част от документацията, която трябва да 
се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 40, и се валидира от 
същия орган.

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя обширен доклад във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Проектът на този обширен 
доклад е част от документацията, която 
трябва да се представя на 
нотифицирания орган при оценяване на 
съответствието съгласно член 40, и се 
валидира от същия орган.

Or. en

Изменение 192
Антония Първанова
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Проектът на това резюме е 
част от документацията, която трябва да 
се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 40, и се валидира от 
същия орган.

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя и се прави достояние на 
обществеността така, че да е ясно за 
целевия потребител. Проектът на това 
резюме е част от документацията, която 
трябва да се представя на 
нотифицирания орган при оценяване на 
съответствието съгласно член 40, и се 
валидира от същия орган. 

Or. en

Изменение 193
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разработва и управлява 
европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed) 
съгласно условията и реда по член 27 от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия].

Комисията разработва и управлява 
европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed) 
съгласно условията и реда по член 27 от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия] и гарантира достъп на 
обществеността до нея.

Or. en

Обосновка

За да се даде възможност за пълна прозрачност по отношение на качеството на 
продуктите и да се демонстрира тяхното безопасно използване, цялата приложима 
информация по отношение на безопасността, работата и инцидентите с ин витро 
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изделия трябва да е публично достъпна.

Изменение 194
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията разработва и управлява 
европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed) 
съгласно условията и реда по член 27 от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия].

Комисията разработва и управлява 
европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed) 
съгласно условията и реда по член 27 от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия].

При разработването на европейската 
банка данни Комисията се 
консултира с групи на пациентите и 
здравни специалисти.

Or. en

Обосновка

Европейската банка данни осигурява главния портал, чрез който се предоставя 
достъп до информация от жизненоважно значение, свързана с общественото здраве. 
Информацията, свързана с регистрирани изделия, икономически оператори, клинични 
изследвания, контролни данни и дейности по наблюдение на пазара, следва да бъде на 
разположение на широката общественост, както и на здравните специалисти.

Изменение 195
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да решат 
оценката и наблюдението, посочени в 
първата алинея, да се провеждат от 
национален орган по акредитация по 
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смисъла на и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

Or. en

Обосновка

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Изменение 196
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разполага със
достатъчен на брой компетентен 
персонал за надлежно изпълнение на 
задачите си.

Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разполага с
достатъчен на брой постоянен и
компетентен вътрешен персонал за 
надлежно изпълнение на задачите си.
Оценка на спазването на това 
изискване се прави в партньорския 
преглед, посочен в параграф 8.
По-специално персоналът на 
националния орган, който отговаря за 
одита на работата на персонала на 
нотифицираните органи, отговарящ 
за извършване на свързания с 
продукта преглед притежава 
доказани квалификации, равни на 
тези на служителите на 
нотифицираните органи, както са 
посочени в точка 3.2.5. от 
Приложение VІ.
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По същия начин персоналът на 
националния орган, който отговаря за 
одита на работата на персонала на 
нотифицираните органи, отговарящ 
за извършване на одити на системата 
на производителя за управление на 
качеството, притежава доказани 
квалификации, равни на тези на 
служителите на нотифицираните 
органи, както са посочени в точка 
3.2.6. от Приложение VІ.

Or. en

Изменение 197
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 31, параграф 3,
когато национален орган отговаря за 
определяне на нотифицирани органи в 
областта на продукти, различни от ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, компетентният орган за ин 
витро диагностичните медицински 
изделия бива консултиран по всички 
аспекти, конкретно свързани с тези 
изделия.

Когато национален орган отговаря за 
определяне на нотифицирани органи в 
областта на продукти, различни от ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, компетентният орган за ин 
витро диагностичните медицински 
изделия бива консултиран по всички 
аспекти, конкретно свързани с тези 
изделия.

Or. en

Изменение 198
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки информират
Комисията и останалите държави 
членки за своите национални процедури 
за оценка, определяне и нотифициране 
на органите за оценяване на 
съответствието и за наблюдението на 
нотифицираните органи, както и за 
всякакви промени в тази връзка.

7. Държавите членки предоставят на
Комисията, останалите държави членки 
и обществеността цялата 
информация за своите национални 
процедури за оценка, определяне и 
нотифициране на органите за оценяване 
на съответствието и за наблюдението на 
нотифицираните органи, както и за 
всякакви промени в тази връзка.

Or. en

Изменение 199
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки информират
Комисията и останалите държави 
членки за своите национални процедури 
за оценка, определяне и нотифициране 
на органите за оценяване на 
съответствието и за наблюдението на 
нотифицираните органи, както и за 
всякакви промени в тази връзка.

7. Държавите членки предоставят на
Комисията и останалите държави 
членки цялата поискана от тях 
информация за своите национални 
процедури за оценка, определяне и 
нотифициране на органите за оценяване 
на съответствието и за наблюдението на 
нотифицираните органи, както и за 
всякакви промени в тази връзка.

Or. en

Изменение 200
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по 
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията. Комисията 
може да участва в този преглед. 
Резултатът от партньорския преглед се 
съобщава на всички държави членки и 
на Комисията, а на обществеността се 
предоставя резюме на резултатите.

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по 
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията за контрол. 
Комисията може да участва в този 
преглед. Резултатът от партньорския 
преглед се съобщава на всички държави 
членки и на Комисията, а на 
обществеността се предоставя резюме 
на резултатите.

Or. en

Изменение 201
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по 
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията. Комисията 
може да участва в този преглед. 
Резултатът от партньорския преглед се 
съобщава на всички държави членки и 
на Комисията, а на обществеността се 
предоставя резюме на резултатите.

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по 
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията. Комисията 
участва в този преглед. Резултатът от 
партньорския преглед се съобщава на 
всички държави членки и на Комисията, 
а на обществеността се предоставя 
резюме на резултатите.

Or. en

Изменение 202
Дагмар Рот-Беренд



AM\935941BG.doc 89/109 PE510.740v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи отговарят на 
организационните и общите изисквания 
и на изискванията към управлението На 
качеството, ресурсите и процесите, 
необходими за изпълнение на задачите 
им, за които са определени в 
съответствие с настоящия регламент. 
Минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, са определени в приложение VІ.

1. Нотифицираните органи отговарят на 
организационните и общите изисквания 
и на изискванията към управлението На 
качеството, ресурсите и процесите, 
необходими за изпълнение на задачите 
им, за които са определени в 
съответствие с настоящия регламент. В 
тази връзка наличието на постоянен 
„вътрешен“ административен, 
технически и научен персонал с 
фармакологични, медицински и 
технически знания е от ключово 
значение. Минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят 
нотифицираните органи, са определени 
в приложение VІ. По-конкретно, в 
съответствие с точка 1.2. от 
Приложение VI, нотифицираният 
орган е организиран и функционира по 
такъв начин, че да бъдат запазени 
независимостта, обективността и 
безпристрастността на дейностите 
му и да се избягва конфликтът на 
интереси.

Or. en

Изменение 203
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случаите, в които нотифициран 
орган възлага конкретни задачи, 
свързани с оценяване на 
съответствието, на подизпълнители 
или използва поделенията си за 
целта, той проверява дали 

1. Нотифицираният орган има 
постоянен „вътрешен“ компетентен 
персонал и експертни знания, както в 
техническите области, свързани с 
оценяване на действието на 
изделията, така и в медицинската 
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подизпълнителят или поделението 
отговаря на съответните изисквания, 
посочени в приложение VІ, и 
съответно информира националния 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи.

област. Той разполага с капацитета 
да оцени „вътрешно” качеството на 
подизпълнителите.

Подизпълнението се възлага на 
публични субекти. Когато 
клиничният експертен опит е 
ограничен, поръчки могат да бъдат 
възлагани и на външни експерти за 
оценяване на новаторски медицински 
изделия или технологии.

Or. en

Изменение 204
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случаите, в които нотифициран 
орган възлага на подизпълнители 
конкретни задачи, свързани с 
оценяване на съответствието, или 
използва поделенията си за целта, 
той проверява дали подизпълнителят 
или поделението отговаря на 
съответните изисквания, посочени в 
приложение VІ, и съответно 
информира националния орган,
отговарящ за нотифицираните 
органи.

Or. en

Изменение 205
Дагмар Рот-Беренд
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Нотифицираните органи правят 
обществено достояние списъка на 
подизпълнителите или поделенията, 
както и конкретните задачи, за 
които отговарят.

Or. en

Изменение 206
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите по оценяване на 
съответствието могат да бъдат 
възлагани на подизпълнители или 
изпълнявани от поделения само със 
съгласието на физическото или 
юридическото лице, което е подало 
заявление за оценяване на 
съответствието.

3. Дейностите по оценяване на 
съответствието могат да бъдат 
възлагани на подизпълнители или 
изпълнявани от поделения само с 
изричното съгласие на физическото 
или юридическото лице, което е подало 
заявление за оценяване на 
съответствието.

Or. en

Изменение 207
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираните органи съхраняват 
на разположение на националния 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, съответните документи относно 

4. Най-малко веднъж годишно
нотифицираните органи предават на 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, съответните 
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проверката на квалификацията на 
подизпълнителя или поделението и 
относно работата, извършена от тях 
съгласно настоящия регламент.

документи относно проверката на 
квалификацията на подизпълнителя или 
поделението и относно работата, 
извършена от тях съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 208
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В заявлението се посочват дейностите 
по оценяване на съответствието, 
процедурите за оценяване на 
съответствието и изделията, за които 
този орган твърди, че е компетентен, 
подкрепено от документация, че са 
изпълнени всички изискванията, 
посочени в приложение VІ.

Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване 
на съответствието, процедурите за 
оценяване на съответствието и 
изделията, за които този орган твърди, 
че е компетентен, както и от 
сертификат за акредитация, когато 
такъв е налице, издаден от 
национален орган по акредитация, 
който удостоверява, че органът за 
оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията, определени 
в приложение VI, или е подкрепено от 
документация, че са изпълнени всички 
изисквания, посочени в приложение VІ.

Or. en

Изменение 209
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на организационните и 
общите изисквания и на 

заличава се
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изискванията към управлението на 
качеството по раздели 1 и 2 от 
приложение VІ, съответната 
документация може да се представя 
под формата на валиден сертификат 
и съответния доклад за оценка, 
издаден от национален орган по 
акредитация в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008. Приема 
се, че органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, обхванати от 
сертификата, издаден от такъв орган 
по акредитация.

Or. en

Изменение 210
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до 14 дни от представянето по 
параграф 2 Комисията създава група за 
съвместна оценка от най-малко двама
експерти, избрани от списък на 
експерти, които са квалифицирани за 
оценка на органите за оценяване на 
съответствието. Списъкът се създава от 
Комисията в сътрудничество с КГМИ. 
Поне един от тези експерти е 
представител на Комисията и той 
ръководи групата за съвместна оценка.

3. В срок до 14 дни от представянето по 
параграф 2 Комисията създава група за 
съвместна оценка от най-малко трима
експерти, избрани от списък на 
експерти, които са квалифицирани за 
оценка на органите за оценяване на 
съответствието. Списъкът се създава от 
Комисията в сътрудничество с КГМИ. 
Поне един от тези експерти е 
представител на Комисията и той 
ръководи групата за съвместна оценка.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че експертите разполагат с всички необходими експертни 
познания и могат да обсъдят въпроса задълбочено, групата за съвместна оценка 
трябва да включва най-малко трима експерти.
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Изменение 211
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 90 дни след определянето на 
групата за съвместна оценка, 
националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка разглеждат 
документацията, представена със 
заявлението съгласно член 29, и 
извършват оценка на място на органа за 
оценяване на съответствието, който е 
подал заявлението, и ако е необходимо 
— оценка на място на поделението или 
подизпълнителя, разположен в рамките 
на Съюза или извън него, който ще 
участва в процеса на оценяване на 
съответствието. Тази оценка на място не 
обхваща изискванията, по отношение на 
които подалият заявление орган за 
оценяване на съответствието е получил 
сертификат, издаден от националния 
орган по акредитация, посочен в член 
29, параграф 2, освен когато 
представителят на Комисията, 
посочен в член 30, параграф 3, поиска 
оценка на място.

В срок до 90 дни след определянето на 
групата за съвместна оценка, 
националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка разглеждат 
документацията, представена със 
заявлението съгласно член 29, и 
извършват оценка на място на органа за 
оценяване на съответствието, който е 
подал заявлението, и ако е необходимо 
— оценка на място на поделението или 
подизпълнителя, разположен в рамките 
на Съюза или извън него, който ще 
участва в процеса на оценяване на 
съответствието. Тази оценка на място не 
обхваща изискванията, по отношение на 
които подалият заявление орган за 
оценяване на съответствието е получил 
сертификат, издаден от националния 
орган по акредитация, посочен в член 
29, параграф 2, освен когато член на 
групата за съвместна оценка, посочен 
в член 30, параграф 3, поиска оценка на 
място.

Or. en

Изменение 212
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Мненията относно несъответствието на 
орган с изискванията по приложение VІ 
се изказват по време на процеса на 
оценка и се обсъждат между 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка, за да се достигне до 
съгласие по отношение на оценката 
на заявлението. Различните мнения 
се посочват в доклада за оценка, който 
изготвя отговарящият национален 
орган.

Мненията относно несъответствието на
подалия заявление орган за оценяване 
на съответствието с изискванията по 
приложение VІ се изказват по време на 
процеса на оценка и се обсъждат между 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка. Националният 
орган посочва в доклада за оценка 
мерките, които ще предприеме, за да 
гарантира съответствието на 
подалия заявление орган за оценяване 
на съответствието с изискванията 
по приложение VІ.

Or. en

Изменение 213
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата за съвместна оценка 
представя становището си по доклада за 
оценка и проекта на нотификация в срок 
до 21 дни от получаването на тези 
документи, а Комисията незабавно 
предава становището на КГМИ. В срок 
до 21 дни от получаването на 
становището на групата за съвместна 
оценка КГМИ излиза с препоръка по 
проекта на нотификация, която
съответният национален орган 
надлежно взема предвид с оглед на 
решението си за определяне на 
нотифицирания орган.

6. Групата за съвместна оценка 
представя становището си по доклада за 
оценка и проекта на нотификация в срок 
до 21 дни от получаването на тези 
документи, а Комисията незабавно 
предава становището на КГМИ. В срок 
до 21 дни от получаването на 
становището на групата за съвместна 
оценка КГМИ излиза с препоръка по 
проекта на нотификация с обвързващ 
характер. Съответният национален 
орган спазва тази препоръка с 
обвързващ характер в нейната 
цялост с оглед на решението си за 
определяне на нотифицирания орган.

Or. en
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Изменение 214
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Групата за съвместна оценка 
представя становището си по доклада за 
оценка и проекта на нотификация в срок 
до 21 дни от получаването на тези 
документи, а Комисията незабавно 
предава становището на КГМИ. В срок 
до 21 дни от получаването на 
становището на групата за съвместна 
оценка КГМИ излиза с препоръка по 
проекта на нотификация, която
съответният национален орган
надлежно взема предвид с оглед на
решението си за определяне на 
нотифицирания орган.

6. Групата за съвместна оценка 
представя становището си по доклада за 
оценка и проекта на нотификация в срок 
до 21 дни от получаването на тези 
документи, а Комисията незабавно 
предава становището на КГМИ. В срок 
до 21 дни от получаването на 
становището на групата за съвместна 
оценка КГМИ излиза с препоръка по 
проекта на нотификация. Съответният 
национален орган базира решението си 
за определяне на нотифицирания орган
на тази препоръка от КГМИ. В 
случай че решението му е различно от 
препоръката, националният орган 
предоставя на КГМИ всички 
необходими обосновки.

Or. en

Изменение 215
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да
нотифицират единствено органи за 
оценяване на съответствието, които 
отговарят на изискванията по 
приложение VІ.

2. Държавите членки нотифицират 
единствено органи за оценяване на 
съответствието, които отговарят на 
изискванията по приложение VІ.

Or. en
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Изменение 216
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато национален орган, 
отговарящ за нотифицираните 
органи, отговаря за определяне на 
нотифицираните органи в областта 
на продукти, различни от ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
преди нотифицирането 
компетентният орган за ин витро 
диагностичните медицински изделия 
представя положително становище 
за нотификацията и обхвата ѝ.

заличава се

Or. en

Изменение 217
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Нотификацията се придружава от 
окончателния доклад за оценка, 
изготвен от националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
становището на групата за съвместна 
оценка и препоръката на КГМИ. Когато 
нотифициращата държава членка не 
възприеме препоръката на КГМИ, тя 
предоставя надлежна обосновка.

5. Нотификацията се придружава от 
окончателния доклад за оценка, 
изготвен от националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
становището на групата за съвместна 
оценка и препоръката с обвързващ 
характер на КГМИ. Когато 
нотифициращата държава членка не е 
съгласна с препоръката на КГМИ, тя 
може да предостави надлежна 
обосновка за своето становище, 
която ще бъде обществено достъпна.
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Or. en

Изменение 218
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато държава членка или 
Комисията отправи възражения в 
съответствие с параграф 7, действието 
на нотификацията се преустановява. В 
този случай Комисията свежда въпроса 
на вниманието на КГМИ в срок до 15 
дни след изтичане на периода по 
параграф 7. След консултиране със 
заинтересованите страни КГМИ дава 
становището си най-късно в срок до 28 
дни, след като въпросът е отнесен до 
нея. Ако нотифициращата държава 
членка не се съгласи със становището на 
КГМИ, тя може да поиска становището 
на Комисията.

8. Когато държава членка или 
Комисията отправи възражения в 
съответствие с параграф 7, действието 
на нотификацията се преустановява 
незабавно. В този случай Комисията 
свежда въпроса на вниманието на 
КГМИ в срок до 15 дни след изтичане 
на периода по параграф 7. След 
консултиране със заинтересованите 
страни КГМИ дава становището си най-
късно в срок до 28 дни, след като 
въпросът е отнесен до нея. Ако 
нотифициращата държава членка не се 
съгласи със становището на КГМИ, тя 
може да поиска становището на 
Комисията.

Or. en

Изменение 219
Маргрете Аукен

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави публично достъпен 
списъка на органите, нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, 
включително определените им 
идентификационни номера и
дейностите, за които са нотифицирани. 
Комисията осигурява актуализирането 

2. Комисията прави публично достъпен 
списъка на органите, нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, 
включително определените им 
идентификационни номера, дейностите, 
за които са нотифицирани и всички 
документи за процедурата по 
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на този списък. нотифициране, упоменати в член 31, 
параграф 5. Комисията осигурява 
актуализирането на този списък.

Or. en

Изменение 220
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави публично достъпен 
списъка на органите, нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, 
включително определените им 
идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани. 
Комисията осигурява актуализирането 
на този списък.

2. Комисията прави публично и лесно
достъпен списъка на органите, 
нотифицирани съгласно настоящия 
регламент, включително определените 
им идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани. 
Комисията осигурява актуализирането 
на този списък.

Or. en

Изменение 221
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираните органи незабавно 
уведомяват националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
за всякакви промени, по-конкретно 
относно своя персонал, съоръжения, 
поделения или подизпълнители, които 
могат да окажат отражение върху 
съответствието с изискванията по 
приложение VІ или върху способността 
им да извършват процедурите за 
оценяване на съответствието във връзка 

Нотифицираните органи незабавно и 
най-малко в срок до 15 дни уведомяват 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, за всякакви 
промени, по-конкретно относно своя 
персонал, съоръжения, поделения или 
подизпълнители, които могат да окажат 
отражение върху съответствието с 
изискванията по приложение VІ или 
върху способността им да извършват 
процедурите за оценяване на 
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с изделията, за които са били 
определени.

съответствието във връзка с изделията, 
за които са били определени.

Or. en

Изменение 222
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотифицираните органи незабавно 
отговарят на искания, представени от 
орган на тяхната държава или на друга 
държава членка или от Комисията, 
относно оценките на съответствието, 
които са извършили. Националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, на държавата членка, в която е 
установен органът, осигурява 
изпълнението на исканията, 
представени от друга държава членка 
или Комисията, освен когато 
съществува легитимно основание да не 
се изпълни искането, при което двете 
страни могат да се консултират с 
КГМИ. Нотифицираният орган или 
неговият национален орган, отговарящ 
за нотифицираните органи, може да 
изиска всяка информация, 
представена на органите на друга 
държава членка или Комисията, да се 
разглежда като поверителна.

2. Нотифицираните органи незабавно и 
най-малко в срок до 15 дни отговарят 
на искания, представени от орган на 
тяхната държава или на друга държава 
членка или от Комисията, относно 
оценките на съответствието, които са 
извършили. Националният орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
на държавата членка, в която е 
установен органът, осигурява 
изпълнението на исканията, 
представени от органите на друга 
държава членка или Комисията. Когато 
съществува легитимно основание да не 
се изпълни искането, нотифицираните 
органи обясняват причините и се 
консултират с КГМИ, която излиза с 
препоръка. Националният орган, 
отговарящ за нотифицираните органи,
изпълнява препоръката на КГМИ.

Or. en

Изменение 223
Маргрете Аукен
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Поне веднъж годишно държавите 
членки докладват на Комисията и 
останалите държави членки за 
дейностите си по наблюдение. Този 
доклад съдържа резюме, което се 
прави публично достъпно.

5. Поне веднъж годишно държавите 
членки докладват на Комисията и 
останалите държави членки за 
дейностите си по наблюдение. Този 
доклад се прави публично достъпен.

Or. en

Изменение 224
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато националният орган, отговарящ 
за нотифицираните органи, е 
констатирал, че даден нотифициран 
орган вече не отговаря на изискванията, 
установени в приложение VІ, или че не 
изпълнява задълженията си, органът 
спира действието, ограничава или 
изцяло или частично оттегля 
нотификацията в зависимост от 
сериозността на неспазването на 
изискванията или на неизпълнението на 
задълженията. Спирането на действието 
не надхвърля едногодишен период, 
като то може да се удължи 
еднократно с още една година. Когато 
нотифицираният орган е преустановил 
дейността, националният орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
оттегля нотификацията.

Когато националният орган, отговарящ 
за нотифицираните органи, е 
констатирал, че даден нотифициран 
орган вече не отговаря на изискванията, 
установени в приложение VІ, или че не 
изпълнява задълженията си, органът 
спира действието, ограничава или 
изцяло или частично оттегля 
нотификацията в зависимост от 
сериозността на неспазването на 
изискванията или на неизпълнението на 
задълженията. Спирането на действието 
важи до вземане на решение за 
анулирането му от страна на КГМИ, 
което е в резултат на оценката на 
групата за съвместна оценка,
съставена съгласно процедурата, 
описана в член 30, параграфи 3 и 4.
Когато нотифицираният орган е 
преустановил дейността, националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оттегля нотификацията.

Or. en
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Обосновка

Екипът за съвместно оценяване и КГМИ следва ефективно да контролират работата 
на нотифицираните органи. Ако на КГМИ се възложи задължението да анулира 
отстраняването на даден нотифициран орган, това ще повиши техния контрол.

Изменение 225
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, незабавно 
информира Комисията и другите 
държави членки за всяко спиране на 
действието, ограничаване или оттегляне 
на нотификация.

Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, незабавно и 
най-малко в срок до 10 дни информира 
Комисията и другите държави членки за 
всяко спиране на действието, 
ограничаване или оттегляне на 
нотификация.

Or. en

Изменение 226
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разглежда дали 
причините, поради които е внесена 
промяна в нотификацията, имат 
отражение върху сертификатите, 
издадени от нотифицирания орган, и в 
срок до три месеца след нотифициране 
на промените в нотификацията 
представя на Комисията и останалите 
държави членки доклад за заключенията 
си. Ако е необходимо за осигуряване на 
безопасността на изделията на пазара, 

4. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разглежда дали 
причините, поради които е внесена 
промяна в нотификацията, имат 
отражение върху сертификатите, 
издадени от нотифицирания орган, и в 
срок до три месеца след нотифициране 
на промените в нотификацията 
представя на Комисията и останалите 
държави членки доклад за заключенията 
си. Ако е необходимо за осигуряване на 
безопасността на изделията на пазара, 
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този орган дава инструкции на 
нотифицирания орган да спре 
действието или да отнеме в рамките на 
разумен период от време, определен от 
органа, всеки един сертификат, който е 
неоснователно издаден. Ако 
нотифицираният орган не изпълни това 
в определения срок или преустанови 
дейността си, самият национален орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
спира действието или отнема 
сертификатите, които са неоснователно 
издадени.

този орган дава инструкции на 
нотифицирания орган да спре 
действието или да отнеме в рамките на 
разумен период от време, определен от 
органа, и най-късно 30 дни след 
публикуването на доклада, всеки един 
сертификат, който е неоснователно 
издаден. Ако нотифицираният орган не 
изпълни това в определения срок или 
преустанови дейността си, самият 
национален орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, спира 
действието или отнема сертификатите, 
които са неоснователно издадени.

Or. en

Изменение 227
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът или нотифицираният орган, 
поемащ функциите на нотифицирания 
орган, засегнат от промяната на 
нотификацията, за целта информира 
незабавно Комисията, останалите 
държави членки и другите 
нотифицирани органи.

Органът или нотифицираният орган, 
поемащ функциите на нотифицирания 
орган, засегнат от промяната на 
нотификацията, за целта информира 
незабавно и най-малко в срок до 10 дни 
Комисията, останалите държави членки 
и другите нотифицирани органи.

Or. en

Изменение 228
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията констатира, че 3. Когато Комисията след 
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нотифицираният орган повече не 
отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава членка за това 
и отправя искане държавата членка да 
предприеме необходимите коригиращи 
мерки, включително, ако е необходимо, 
спиране на действието, ограничаване 
или оттегляне на нотификацията.

консултиране с Координационната 
група по медицинските изделия реши, 
че нотифицираният орган повече не 
отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава членка за това 
и отправя искане държавата членка да 
предприеме необходимите коригиращи 
мерки, включително, ако е необходимо, 
спиране на действието, ограничаване 
или оттегляне на нотификацията в 
съответствие с член 34, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Екипът за съвместно оценяване и КГМИ следва ефективно да контролират работата 
на нотифицираните органи. Ако на КГМИ се възложи задължението да анулира 
отстраняването на даден нотифициран орган, това ще повиши техния контрол.

Изменение 229
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява създаването и 
осъществяването на необходимата 
координация и сътрудничество между 
нотифицираните органи под формата на 
координационна група на 
нотифицираните органи, посочена в 
член 39 от Регламент [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия].

Комисията след консултиране с 
Координационната група по 
медицинските изделия осигурява 
създаването и осъществяването на 
необходимата координация и 
сътрудничество между нотифицираните 
органи под формата на координационна 
група на нотифицираните органи, 
посочена в член 39 от Регламент 
[позоваване на бъдещия регламент за 
медицинските изделия].

Or. en

Обосновка

Координационната група представлява ефективен форум за обсъждания и следва да 
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позволява споделяне на опит между нотифицираните орани, както и между 
нотифицираните органи и компетентните органи

Изменение 230
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява създаването и 
осъществяването на необходимата 
координация и сътрудничество между 
нотифицираните органи под формата на 
координационна група на
нотифицираните органи, посочена в 
член 39 от Регламент [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия].

Комисията осигурява създаването и 
осъществяването на необходимата 
координация и сътрудничество между 
нотифицираните органи под формата на 
координационна група на 
нотифицираните органи, посочена в 
член 39 от Регламент [позоваване на 
бъдещия регламент за медицинските 
изделия]. Тази група се среща редовно 
и най-малко два пъти годишно.

Or. en

Изменение 231
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази група се среща най-малко на 
всеки 6 месеца

Or. en

Обосновка

Координационната група представлява ефективен форум за обсъждания и следва да 
позволява контрол от страна на Комисията и компетентните органи. Минималната 
честота на техните срещи се определя в текста



PE510.740v01-00 106/109 AM\935941BG.doc

BG

Изменение 232
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или КГМИ могат да 
изискат участието на някой от 
координационните органи.

Or. en

Обосновка

Координационната група представлява ефективен форум за обсъждания и следва да 
позволява контрол от страна на Комисията и компетентните органи. Следва да 
стане ясно, че присъствието е задължително, ако го изиска Комисията или КГМИ.

Изменение 233
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема мерки за определяне 
на реда и условията за 
функционирането на 
координационната група от 
нотифицирани органи съгласно 
настоящия член. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 84, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Координационната група представлява ефективен форум за обсъждания и следва да 
позволява споделяне на опит между нотифицираните орани, но и между 
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нотифицираните органи и компетентните органи. Редът и условията за 
функциониране на координационната група следва допълнително да се разработят 
посредством актове за изпълнение.

Изменение 234
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси Такси за дейностите на 
националните органи

Or. en

Изменение 235
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки, където са 
установени органите, събират такси от 
органите за оценяване на 
съответствието, които са подали 
заявления, и от нотифицираните органи. 
Изцяло или частично тези такси 
покриват разходите във връзка с 
дейностите на националните органи, 
отговарящи за нотифицираните органи в 
съответствие с настоящия регламент.

1. Държавите членки, където са 
установени органите, събират такси от 
органите за оценяване на 
съответствието, които са подали 
заявления, и от нотифицираните органи. 
Изцяло или частично тези такси 
покриват разходите във връзка с 
дейностите на националните органи, 
отговарящи за нотифицираните органи в 
съответствие с настоящия регламент.
Тези такси са съпоставими между 
държавите членки и техният размер 
се оповестява публично.

Or. en



PE510.740v01-00 108/109 AM\935941BG.doc

BG

Изменение 236
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
85 за установяване на структурата и
размера на таксите по параграф 1, като 
взема предвид защитата на здравето и 
безопасността на хората, подпомагането 
на иновациите и икономическата 
ефективност. Особено внимание се 
обръща на интересите на 
нотифицираните органи, които са 
получили сертификат, издаден от 
националния орган по акредитация, 
посочен в член 29, параграф 2, и на 
нотифицираните органи, които са малки 
и средни предприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
85 за установяване на структурата и
съпоставимия размер на таксите по 
параграф 1, като взема предвид 
защитата на здравето и безопасността на 
хората, подпомагането на иновациите,
икономическата ефективност и 
необходимостта да се създаде 
равнопоставеност между държавите 
членки. Особено внимание се обръща 
на интересите на нотифицираните 
органи, които са получили сертификат, 
издаден от националния орган по 
акредитация, посочен в член 29, 
параграф 2, и на нотифицираните 
органи, които са малки и средни 
предприятия по смисъла на Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията.

Or. en

Изменение 237
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38а
Прозрачност на таксите, събирани 

от нотифицираните органи за 
дейностите по оценяване на 

съответствието
1. Държавите членки приемат 
разпоредби относно стандартните 
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такси за нотифицираните органи.
2. Таксите са съпоставими между 
държавите членки. Комисията 
предоставя насоки за улесняване на 
съпоставимостта на тези такси в 
срок до 24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
3. Държавите членки предават на 
Комисията своя списък със 
стандартните такси.
4. Националният орган гарантира, че 
нотифицираните органи правят 
обществено достояние списъците със 
стандартните такси за дейностите 
по оценяване на съответствието.

Or. en


