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Изменение 146
Линда Макаван

Предложение за регламент
Позоваване 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид директивата от 
2010 г. за превенция на нараняванията 
с остри инструменти, която 
гарантира безопасност не само на 
пациентите, но също и на 
потребителите на остри игли,

Or. en

Изменение 147
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Желанието да се предоставя на 
пациентите бърз достъп до нови 
медицински изделия никога не трябва 
да надделява над необходимостта да 
се гарантира тяхната безопасност.

Or. en

Обосновка

Както се посочва в Резолюцията на Европейския парламент относно некачествени 
гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP 
(2012/2621(RSP)) и съгласно първия принцип на Хипократ, който приканва 
специалистите в областта на здравеопазването на първо място да не вредят.

Изменение 148
Петер Лизе
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Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Много МСП са активни 
участници в сферата на 
медицинските изделия. Това следва да 
се взима предвид при регулирането на 
сектора, без да се правят компромиси 
с безопасността и здравните 
аспекти.

Or. en

Изменение 149
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приложното поле на настоящия 
регламент следва ясно да се разграничи 
от това на други законодателни актове 
на Съюза за хармонизация във връзка с 
продукти, като ин витро диагностичните 
медицински изделия, лекарствените 
продукти, козметичните продукти и 
храните. Поради това Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета от 28 януари 2002 г. за 
установяване на общите принципи и 
изисквания на законодателството в 
областта на храните, за създаване на 
Европейски орган за безопасност на 
храните и за определяне на процедури 
относно безопасността на храните 
следва да се измени, за да се изключат 
медицинските изделия от обхвата му.

(7) Приложното поле на настоящия 
регламент следва ясно да се разграничи 
от това на други законодателни актове 
на Съюза за хармонизация във връзка с 
продукти, като ин витро диагностичните 
медицински изделия, лекарствените 
продукти, козметичните продукти и 
храните. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разлика между 
медицински изделия и козметични, 
лекарствени или хранителни 
продукти, за всеки отделен случай
следва да се прилага по-строгото 
законодателство.

Or. en
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Изменение 150
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 той да бъде 
сертифициран като медицинско 
изделие; също така, даден продукт не 
може да е принадлежност към 
конкретно медицинско изделие, ако не 
е специално създаден от 
производителя, така че да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието по предназначение.

Or. en

Изменение 151
Дан Йоренсен

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Като взеха предвид Директива 
2010/63/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 22 септември 2010 г. 
относно защитата на животните, 
използвани за научни цели, съгласно 
която изпитванията върху гръбначни 
животни трябва да бъдат заместени, 
ограничени или облекчени.

Or. en

ОбосновкаЧлен 4, параграф 1 от настоящата директива гласи: Държавите членки 
гарантират, че когато е възможно, вместо дадена процедура се използва научно 
задоволителен метод или стратегия за изпитване, които не са свързани с използване 
на живи животни.
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Изменение 152
Мишел Ривази

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 медицинско изделие или на 
принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в Регламент 
(ЕО) № 1223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно козметичните 
продукти следва също да се въведе 
възможността за вземане на решение 
на нивото на ЕС за нормативния 
статус на даден продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 153
Нора Бера

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 

(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, например когато 



AM\935943BG.doc 7/104 PE510.741v01-00

BG

реши дали даден продукт се включва в 
определението на медицинско изделие 
или на принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 
относно козметичните продукти следва 
също да се въведе възможността за 
вземане на решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

взетите на национално равнище 
решения за един и същи продукт са 
различни в различните държави 
членки, Комисията може да реши дали 
даден продукт се включва в 
определението на медицинско изделие 
или на принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 ноември 2009 г. 
относно козметичните продукти следва 
също да се въведе възможността за 
вземане на решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

Or. en

Изменение 154
Хорст Шнелхард

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 медицинско изделие 
или на принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти следва също да 
се въведе възможността за вземане на 

(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 медицинско изделие 
или на принадлежност към медицинско 
изделие. В интерес на правната 
сигурност следва да се посочат ясни 
причини за подобно решение и 
засегнатите производители да бъдат 
консултирани в хода на вземането на 
решение. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в 
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решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти следва също да
се въведе възможността за вземане на 
решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

Or. de

Изменение 155
Томас Улмер

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 медицинско изделие 
или на принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти следва също да 
се въведе възможността за вземане на 
решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

(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 в 
сътрудничество с КГМИ и Съвета
може да реши дали даден продукт се 
включва в определението на 
медицинско изделие или на 
принадлежност към медицинско 
изделие. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен продукт, в 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти следва също да 
се въведе възможността за вземане на 
решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден продукт.

Or. de

Обосновка

Не трябва да се възлага на Комисията сама да решава към коя категория да бъде 
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отнесен даден продукт. При евентуални проблеми са необходими точни преценки.

Изменение 156
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Нерегулирани неинвазивни 
изделия като некоригиращи 
контактни лещи за козметични цели 
могат да причинят здравословни 
усложнения — например Microbial 
Keratitus — когато се произвеждат 
или използват неправилно. Следва да 
бъдат въведени подходящи 
стандарти за безопасност с цел 
защита на безопасността на 
потребителите, които взимат 
решение да използват подобни 
продукти.

Or. en

Изменение 157
Томас Улмер

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Продуктите, използвани при 
даряване на кръв и лечение на кръвта, 
отговарят на изискванията на 
Директива 2002/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 януари 
2003 г. за определяне на стандартите 
за качество и безопасност при 
вземането, диагностиката, 
преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и 
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кръвни съставки и за изменение на 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. de

Обосновка

Спрямо медицински продукти, които са одобрени и се използват в тази област, се 
прилагат още шест законодателни акта на ЕС. В тях често се поставят по-високи 
изисквания в сравнение с предвидените в настоящия регламент. Тези стандарти не 
трябва да бъдат занижавани.

Изменение 158
Линда Макаван

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Рекламата на козметичната 
хирургия следва да бъде регулирана по-
добре, с цел да се гарантира, че 
пациентите разбират напълно както 
рисковете, така и ползите. По-
специално държавите членки следва 
да обмислят възможността да 
забранят рекламата на 
козметичните импланти, по примера 
на Франция и Белгия, където това 
вече е факт.

Or. en

Обосновка

Рекламата на козметичната хирургия като поставянето на гръдните импланти 
създава риск тези интервенции да бъдат възприемани като нещо обикновено. Някои 
държави членки вече забраниха рекламата на козметичната хирургия, вече 
съществува и забрана за рекламиране на лекарствени продукти по лекарско 
предписание в рамките на ЕС.

Изменение 159
Нора Бера
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) Съществува научна несигурност 
относно рисковете и ползите от 
използваните в медицинските изделия 
наноматериали. За да се осигурят 
високо ниво на опазване на здравето, 
свободно движение на стоките и правна 
сигурност за производителите, е 
необходимо да се включи еднакво 
определение на наноматериалите въз 
основа на Препоръка 2011/696/ЕС на 
Комисията от 18 октомври 2011 г. 
относно определението за 
наноматериали, като се предвиди 
необходимата гъвкавост за адаптиране 
на това определение към научния и 
техническия прогрес и последващото 
развитие на нормативната уредба на 
нивото на Съюза и в международен 
план. При проектирането и 
производството на медицинските 
изделия производителите следва да 
действат особено внимателно при 
използване на наночастици, които са 
създадени специално, за да бъдат 
отделяни в човешкото тяло, и към тях
следва се прилага най-стриктната 
процедура за оценяване на 
съответствието.

Or. en

Изменение 160
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. sl

Изменение 161
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

определение на наноматериалите въз 
основа на Препоръка 2011/696/ЕС на 
Комисията от 18 октомври 2011 г. 
относно определението за 
наноматериали, като се предвиди 
необходимата гъвкавост за адаптиране 
на това определение към научния и 
техническия прогрес и последващото 
развитие на нормативната уредба на 
нивото на Съюза и в международен 
план. При проектирането,
производството и оценяването на 
съответствието на медицинските 
изделия производителите следва да 
съблюдават допълнителни 
съществени изисквания по отношение 
на използвания наноматериал, както 
и на неговата употреба в 
съответната група изделия, и да
действат особено внимателно при 
използване на наночастици, чието 
отделяне в човешкото тяло е изрично 
предвидено, като към тези изделия 
следва се прилага най-стриктната 
процедура за оценяване на 
съответствието.

Or. de

Обосновка

Много медицински изделия съдържат наноматериали, но не представляват никакъв 
риск за пациента. Поради това при класифицирането на медицинските изделия с 
наноматериали следва да бъде взето предвид предвиденото действие на 
наноматериалите.

Изменение 162
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Медицински изделия, използвани 
при даряване на вещества с човешки 
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произход и тяхното последващо 
използване за лечение, следва да 
съответстват на 
законодателството на Европейския 
съюз в областта на общественото 
здраве, гарантиращо минимални 
стандарти за качество и 
безопасност, включително Директива 
2002/98/ЕО за определяне на 
стандартите за качество и 
безопасност при вземането, 
диагностиката, преработката, 
съхранението и разпределянето на 
човешка кръв и кръвни съставки и 
свързаните с нея директиви.

Or. en

Обосновка

Медицинските изделия, използвани за вземането, съхранението, диагностиката и 
преработката на кръв, като тези използвани за афереза, вече трябва да 
съответстват на шест допълнителни законодателни акта на ЕС в областта на 
общественото здраве. Съществуващото законодателство гарантира, че 
третирането на кръвта и кръвните съставки, извършвано чрез съответните изделия, 
покрива високи стандарти, тъй като и самите изделия вече отговарят на най-
високите стандарти за безопасност на пациентите и контрол.

Изменение 163
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Относно изделията, които се 
състоят от повече от една 
имплантируема част, като например 
тазобедрените импланти, следва да 
се гарантира съвместимост на 
частите от различни производители, 
за да се избегне подмяната на 
функционалната част на изделието, а 
по този начин и ненужните рискове и 
неудобства за пациентите. 
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Комисията следва да проучи 
необходимостта от допълнителни 
мерки за гарантиране на 
съвместимостта на еквивалентните 
части на тазобедрените импланти 
от различни производители, като 
отчита факта, че тазобедрените 
операции най-често се извършват на 
по-възрастни хора, при които 
рисковете за здравето при операция 
са по-високи.

Or. en

Изменение 164
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Целесъобразно е да се определят 
ясно общите задължения на различните 
икономически оператори, включително 
вносителите и дистрибуторите, 
установени в Новата законодателна 
рамка за предлагането на пазара на 
продукти, без да се засягат 
специфичните задължения съгласно 
отделните части на настоящия 
регламент, за да се осигури по-добро 
разбиране на правните изисквания и 
така да се подобри съответствието с 
нормите от страна на операторите.

(24) Целесъобразно е да се определят 
ясно общите задължения на различните 
икономически оператори, включително 
вносителите и дистрибуторите, 
установени в Новата законодателна 
рамка за предлагането на пазара на 
продукти, без да се засягат 
специфичните задължения съгласно 
отделните части на настоящия 
регламент, за да се осигури по-добро 
разбиране на правните изисквания и 
така да се подобри съответствието с 
нормите от страна на операторите. 
Следва да се създадат условия, които 
да позволяват на малките и средни 
предприятия с интелигентно 
специализиране да имат по-лесен 
достъп до този пазар.

Or. sl
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Изменение 165
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да се гарантира, че рискът от 
щети, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя 
не се прехвърля на пациентите, 
пострадали от медицински изделия, 
както и че платците носят 
отговорност за разходите, свързани с 
лечението, производителите са 
задължени да сключват застраховка 
гражданска отговорност с подходящо 
минимално покритие.

Or. en

Изменение 166
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да се гарантира, че рискът от 
щети, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя 
не се прехвърля на пациентите, 
пострадали от медицински изделия, 
производителите са задължени да 
сключват застраховка гражданска 
отговорност с подходящо покритие.

Or. en

Изменение 167
Мишел Риваси, Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да се гарантира, че 
пострадалите пациенти ще бъдат 
компенсирани за щетите и да се 
намери решение при 
неплатежоспособност на 
производителя, производителите 
следва да бъдат 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 бъде понесен от пострадалите пациенти и платците, 
отговорни за разходите за лечението.

Изменение 168
Пат Коуп Галахър

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Квалифицираното лице покрива 
минимално ниво на квалификация, 
включително изисквания за 
образование, опит и сертификат за 
професионално звание. Пример за 
подобна професионална 
сертификация, по-специално по 
отношение на инженерите, би било 
покриването от страна на 
квалифицираното лице на 
националните изисквания за 
получаване на званието Eur Ing —
професионална квалификация за 
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сертифицирани инженери, призната 
в целия ЕС.

Or. en

Изменение 169
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 
медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 
медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
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производител на преработеното 
изделие.

производител на преработеното 
изделие. Преработката на 
имплантируемите изделия за 
еднократна употреба, както и на 
инвазивните изделия за еднократна 
употреба от хирургически тип, се 
забранява.

Or. fr

Изменение 170
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове („НКВИНЗР“), създаден с 
Решение 2008/721/ЕО на Комисията 
от 5 август 2008 г. за създаване на 
съвещателна структура от научни 
комитети и експерти в областта на 
безопасността на потребителите, 
общественото здраве и околната 
среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му 
становище от 15 април 2010 г. 
относно безопасността на 
преработените медицински изделия, 
предлагани на пазара за еднократна 
употреба, и със заключенията от 
доклада на Комисията от 27 август 
2010 г. до Европейския парламент и 
Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за 
да се гарантира високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
като едновременно с това се даде 

(31) С цел спазване на йерархията за 
управление на отпадъци, установена в 
Директива 2008/98/ЕО, всички изделия 
по правило следва да подлежат на 
повторна употреба, като 
производителят следва да предостави 
данни, основани на достатъчни 
научни доказателства, във връзка с
безопасността на пациента или кой да 
е друг потребител, като дерогация от 
това правило.
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възможност за бъдещо развитие на 
тази дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие.

Or. en

Обосновка

Еднократната употреба на медицински изделия генерира огромно количество 
отпадъци, които понякога са токсични. Екологичните и паричните разходи, свързани 
с управлението на тези отпадъци, се добавят към вече направените разходи за 
производството, разрешаването на изделието и достъпа до него, което противоречи 
на устойчивата здравна система.

Изменение 171
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 
медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 
медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 
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медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие.

медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие. Изделията за еднократна 
употреба, за които предварително се 
знае, че създават риск за 
безопасността, не се преработват. 
Изготвя се списък с изделия, които 
създават такъв риск.

Or. cs

Изменение 172
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове 
(„НКВИНЗР“), създаден с Решение 
2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 
2008 г. за създаване на съвещателна 
структура от научни комитети и 
експерти в областта на безопасността на 
потребителите, общественото здраве и 
околната среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО, в научното му становище 
от 15 април 2010 г. относно 
безопасността на преработените 
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медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие.

медицински изделия, предлагани на 
пазара за еднократна употреба, и със 
заключенията от доклада на Комисията 
от 27 август 2010 г. до Европейския 
парламент и Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за да 
се гарантира високо ниво на защита на 
здравето и безопасността, като 
едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на тази 
дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие. За по-голяма яснота, на 
преработка следва да подлежат само 
„изделия, предназначени за 
еднократна употреба“, а не „изделия 
за еднократна употреба“. 
Следователно във връзка с 
преработването в настоящия 
регламент следва да бъдат въведени 
определения за „изделия за 
многократна употреба“, „изделия, 
предназначени за еднократна 
употреба“ и „изделия за еднократна 
употреба“, като тези термини следва 
да се различават един от друг.

Or. en

Изменение 173
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Поради изключително сложния 
характер на изделията за еднократна 
употреба и тяхната преработка в 
целия ЕС от първостепенна важност 
е да се оцени въздействието, което 
всяка значима промяна в политиката 
може да окаже върху безопасността 
на пациентите, клиничните 
специалисти и другите 
заинтересовани лица. По тази 
причина най-напред следа да бъде 
извършено отговорна и прозрачна 
оценка на въздействието, която да 
отчита икономическите, социалните 
(включително системите на 
здравеопазване) и екологичните 
последствия от действието или 
бездействието във връзка с 
политиката. В случай че оценката на 
въздействието покаже изпълнимост, 
данните следва да бъдат включени в 
доклад и представени на всички 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Изменение 174
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 175
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(32) На пациентите с имплантирано 
изделие следва да се предоставя най-
важната информация за имплантираното 
изделие, която да дава възможност то да 
се идентифицира и която да съдържа
информация относно основните 
характеристики на изделието, 
потенциалните увреждания на 
здравето, предупреждение за 
потенциалните здравни рискове, 
мерките за следоперативни 
последващи грижи, както и
необходимите предупреждения или 
предпазни мерки за вземане, например 
указания дали е съвместимо с някои 
диагностични изделия или със скенери 
при проверки във връзка със 
сигурността.

Or. en
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Изменение 176
Петер Лизе

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Като общо правило върху 
медицинските изделия следва да е 
нанесена маркировката „СЕ“, която да 
показва тяхното съответствие с 
настоящия регламент, за да могат 
свободно да се движат в рамките на 
Съюза и да се пускат в действие по 
тяхното предназначение. Държавите 
членки не следва да създават пречки 
пред пускането им на пазара или 
пускането им в действие по причини, 
свързани с изискванията по настоящия 
регламент.

(33) Като общо правило върху 
медицинските изделия следва да е 
нанесена маркировката „СЕ“, която да 
показва тяхното съответствие с 
настоящия регламент, за да могат 
свободно да се движат в рамките на 
Съюза и да се пускат в действие по 
тяхното предназначение. Държавите 
членки не следва да създават пречки 
пред пускането им на пазара или 
пускането им в действие по причини, 
свързани с изискванията по настоящия 
регламент. На държавите членки 
обаче следва да бъде позволено да 
решат дали да ограничат 
използването на конкретен вид 
медицинско изделие във връзка с 
елементи, които не са обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 177
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Проследимостта на медицинските 
изделия чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на медицинските изделия 

(34) Проследимостта на медицинските 
изделия чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на медицинските 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 във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия и да бъде съвместимо с 
разпоредбите за безопасност, 
посочени в Директива 2011/62/ЕС.

Or. fr

Изменение 178
Жил Парньо

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Проследимостта на медицинските 
изделия чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на медицинските 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 и фармацевтите във връзка 
със снабдяването и управлението на 
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изделия. наличностите от изделия и да бъде 
съвместимо с другите системи за 
удостоверяване на автентичността, 
които вече се използват в тези среди.

Or. fr

Обосновка

Би следвало да е въведена система за електронно удостоверяване на автентичността 
на лекарствените средства в съответствие с директивата за фалшифицираните 
лекарствени продукти. Важно е системите, създадени за медицинските изделия и за 
лекарствените продукти, да бъдат съвместими, за да се предотврати прекалено 
голямата тежест за участниците във веригата на доставки, които работят с двата 
вида продукти.

Изменение 179
Петер Лизе

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(34) Проследимостта на медицинските 
изделия чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на медицинските 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, търговците на едро и 
фармацевтите във връзка със 
снабдяването и управлението на 
наличностите от изделия и да бъде 
съвместимо с другите системи за 
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удостоверяване на автентичността, 
които вече се използват в тези среди.

Or. en

Обосновка

Би следвало да е въведена система за електронно удостоверяване на автентичността 
на лекарствените средства в съответствие с директивата за фалшифицираните 
лекарствени продукти. Важно е системите, създадени за медицинските 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 180
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) 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.

(35) Прозрачността, съчетана с ясна и 
нерекламна информация, 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.

Or. en

Изменение 181
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер, Зофия Мазей Кукович, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Прозрачността и по-добрата (35) Прозрачността и разбираемата, 
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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.

надеждна, обективна, лесно достъпна 
и нерекламна информация 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.

Or. en

Изменение 182
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) 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 клиничните 
изпитвания 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 

(37) 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 клиничните 
изпитвания 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 
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следва да е средство за обмен на 
информация между компетентните 
органи.

следва да е средство за обмен на 
информация между компетентните 
органи. Следва да се извършва редовен 
преглед на информацията относно 
проследяването на безопасността и 
надзора на пазара, която да се 
предоставя на здравните 
специалисти и обществеността.

Or. en

Обосновка

Прегледът на информацията относно проследяването на безопасността и надзора на 
пазара ще е от полза за медицинските специалисти и обществеността. Тъй като 
тази информация ще изисква обработка на чувствителни данни, КГМИ е 
подходящият форум за предоставянето на тази информация на европейската банка 
данни.

Изменение 183
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) 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 
клиничните изпитвания 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 

(37) Електронните системи на Eudamed 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността за 
изделията на пазара на Съюза. От 
съществено значение е осигуряването 
на адекватни нива за достъп на 
обществеността и медицинските 
специалисти до тези части от 
електронните системи на Eudamed, 
които предоставят ключова 
информация за медицински изделия, 
които могат да представляват риск 
за общественото здраве и 
безопасност. Достъпът до данните 
следва да се получава по заявка в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001. Електронната система за 
клиничните изпитвания следва да служи 
за средство за сътрудничество между 
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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.

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

Обосновка

Измененията са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

Изменение 184
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. sl
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Изменение 185
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(39) За високорисковите медицински 
изделия производителите следва да 
изготвят доклад за аспектите във 
връзка с безопасността и действието на 
изделието и резултатите от клиничната 
оценка. Резюме на доклада относно 
безопасността и действието на 
изделието следва да е публично 
достъпно.

Or. en

Изменение 186
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(39) За високорисковите медицински 
изделия производителите следва да 
предоставят на националния орган 
или Агенцията, участващ в 
процедурата за издаване на 
разрешение за пускане на пазара,
според случая, подробен доклад 
относно безопасността и клиничното 
действие на това изделие. Пълният 
доклад и резюме от него следва да са 
публично достъпни през Eudamed.

Or. en
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Изменение 187
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) По отношение на инвазивните 
изделия, както и на тези, които се 
използват за диагностика и 
измервания, държавите членки следва 
да предприемат всички необходими 
мерки, за да предотвратят риска от 
инфекция и микробно заразяване 
между пациентите. За тази цел 
държавите членки следва да 
отстранят познатите или 
предвидимите рискове за 
безопасността на пациентите, по-
специално като налагат най-
сигурните равнища и протоколи за 
дезинфекция и гарантират тяхното 
ефективно прилагане от 
потребителите и здравните 
заведения. В съответствие с 
разпоредбите на член 74 от 
настоящия регламент, Комисията 
гарантира уместността на тези 
превантивни мерки за защита на 
здравето.

Or. xm

Обосновка

Последните клинични оценки сочат значителен риск от предаване от пациент на 
пациент на патогени, причиняващи заболявания от групата STI (човешкия папиломен 
вирус, херпес, хепатит и т.н.). Практическите отклонения от протоколите, 
създадени да гарантират безопасността на пациентите при използването на тези 
изделия, са станали причина за заразяване, а понякога и за смърт.

Изменение 188
Нора Бера
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Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За високорисковите 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 новите 
изделия, 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 
медицинско изделие, преди да подаде 
заявлението пред нотифицирания орган.

(42) За иновативните високорискови
медицински изделия компетентните 
органи следва да са информирани на 
ранен етап за изделията, подлежащи на 
оценяване на съответствието, и при 
отсъствие на общи технически 
спецификации или насоки за 
провеждане на клинична оценка да им 
се предостави правото да оценяват 
клинични данни и да извършват 
научна оценка, по-конкретно по
отношение на новите изделия, 
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 
медицинско изделие, преди да подаде 
заявлението пред нотифицирания орган.

Or. en

Изменение 189
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За високорисковите медицински 
изделия органите следва да са 

(42) За високорисковите медицински 
изделия компетентните органи
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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 новите 
изделия, 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 
медицинско изделие, преди да подаде 
заявлението пред нотифицирания орган.

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 новите 
изделия, 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 
медицинско изделие, преди да подаде 
заявлението пред нотифицирания орган.

Or. en

Изменение 190
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) На производителите на 
високорискови изделия, за които се 
отнася научната оценка, следва да 
бъде предоставяна консултация за 
подходяща оценка на 
съответствието на техните изделия, 
особено във връзка с клиничните 
данни, необходими за клиничната 
оценка. Тази научна консултация би 
могла да се предоставя от Научния 
консултативен съвет или от 
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референтна лаборатория на ЕС и да 
се публикува на публична база данни.

Or. en

Изменение 191
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42а) Процедурата за оценка на 
съответствието не следва да се 
прилага относно всички видове 
изделия. Бърза централизирана 
процедура за издаване на разрешение 
за пускане на пазара следва да бъде 
въведена за:
— имплантируеми изделия и активни 
терапевтични изделия, предназначени 
да се използват в директен контакт 
със сърцето, централната кръвоносна 
система или централната нервна 
система;
— имплантируеми изделия за 
гръбнака и тазобедрените стави, 
раменете и коленете, с изключение на 
инструментите и 
принадлежностите за остеосинтеза;
— имплантируеми и инвазивни 
изделия за естетически цели.
За всички останали изделия от 
клас ІІб и клас ІІІ следва да бъде 
въведена бърза децентрализирана 
процедура за издаване на разрешение 
за пускане на пазара.

Or. xm

Обосновка

Регулаторният и пазарният успех в ЕС често се използва като предварително условие 
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при предоставяне на допълнителна подкрепа за навлизане на пазара в САЩ. 
Настоящата система за оценка на съответствието насърчава Администрацията по 
храни и лекарства на САЩ (FDA) да използва пазара на ЕС като широко поле за 
клинични изпитвания, а гражданите на ЕС — като безплатни опитни мишки. Това 
поставя в неизгодно конкурентно положение работниците и здравните 
застрахователи в ЕС в случаите, когато възникват увреждания на здравето, което 
от своя страна се отразява отрицателно върху общата производителност и 
конкурентоспособност на ЕС.

Изменение 192
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ следва да е задължително 
необходимото участие на нотифициран 
орган, като за медицинските изделия от 
клас ІІІ ще се изисква изрично 
предварително одобрение на техния 
проект и производство, преди да могат 
да се пускат на пазара.

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ следва да е задължително 
необходимото участие на нотифициран 
орган, като за медицинските изделия от 
клас ІІІ ще се изисква изрично 
предварително одобрение на техния 
проект и производство, преди да могат 
да се пускат на пазара. При въвеждане 
на по-стриктни правила за 
класифициране трябва да се предвиди 
подходящ преходен период. 
Ненужните допълнителни 
изисквания за тестване следва да се 
ограничат, по-специално по 
отношение на изделия, които са на 
пазара от десетилетия и са доказали 
своята надеждност и безпроблемно 
функциониране. Би било по-
подходяща тези ресурси да бъдат 
насочени към иновации.

Or. fi
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Изменение 193
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ следва да е задължително 
необходимото участие на нотифициран 
орган, като за медицинските изделия от 
клас ІІІ ще се изисква изрично 
предварително одобрение на техния 
проект и производство, преди да могат 
да се пускат на пазара.

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ е задължително необходимото 
участие на нотифициран орган, като за 
медицинските изделия от клас ІІІ ще се 
изисква изрично предварително 
одобрение на техния проект и 
производство, преди да могат да се 
пускат на пазара.

Or. en

Изменение 194
Филип Жювен

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ следва да е задължително
необходимото участие на
нотифициран орган, като за 
медицинските изделия от клас ІІІ ще се 

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, ІІб 
и ІІІ следва да е задължителен 
стриктен контрол от нотифициран 
орган, като за медицинските изделия от 
клас ІІІ ще се изисква изрично 
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изисква изрично предварително 
одобрение на техния проект и 
производство, преди да могат да се 
пускат на пазара.

предварително одобрение на техния 
проект и производство, преди да могат 
да се пускат на пазара.

Or. fr

Изменение 195
Филип Жювен

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Процедурите за оценяване на 
съответствието следва да се опростят
и рационализират, като едновременно с 
това изискванията към нотифицираните 
органи по отношение на извършваните 
от тях оценки следва ясно да се посочат, 
за да се гарантира равнопоставеност.

(45) Процедурите за оценяване на 
съответствието следва да се засилят и 
рационализират, като едновременно с 
това изискванията към нотифицираните 
органи по отношение на извършваните 
от тях оценки следва ясно да се посочат, 
за да се гарантира равнопоставеност.

Or. fr

Изменение 196
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46а) За да се гарантира общата 
пазарна безопасност, всяко физическо 
или юридическо лице има правото 
добросъвестно да оповестява или 
разпространява информация относно 
факт, елемент от база данни или 
действие, при условие че 
непознаването на този факт, 
елемент от база данни или действие 
изглежда в състояние да създаде 
опасност за здравето или околната 
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среда.

Or. xm

Обосновка

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

Изменение 197
Анна Росбак, Зофия Мазей Кукович, Карин Каденбах

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Правилата за клиничните 
изпитвания следва да съответстват на 
основните международни насоки в тази 
област, като международния стандарт 
ISO 14155:2011 за добрата клинична 
практика във връзка с клиничните 
изпитвания на медицински изделия, 
предназначени за човека, и най-
скорошната (от 2008 г.) версия на 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания при хора, за да се 
гарантира, че провежданите в Съюза 
клинични изпитвания се приемат 
навсякъде другаде и че клиничните 
изпитвания, извършени извън Съюза в 
съответствие с международни насоки, 
могат да се приемат съгласно настоящия 
регламент.

(47) Правилата за клиничните 
изпитвания следва да съответстват на 
основните международни насоки в тази 
област, като международния стандарт 
ISO 14155:2011, или всяко негово 
следващо издание, за добрата клинична 
практика във връзка с клиничните 
изпитвания на медицински изделия, 
предназначени за човека, и най-
скорошната версия на Декларацията от 
Хелзинки на Световната медицинска 
асоциация за етичните принципи при 
провеждане на клинични изпитвания 
при хора, за да се гарантира, че 
провежданите в Съюза клинични 
изпитвания се приемат навсякъде 
другаде и че клиничните изпитвания, 
извършени извън Съюза в съответствие 
с международни насоки, могат да се 
приемат съгласно настоящия регламент.

Or. en

Изменение 198
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Съображение 48
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Следва да се създаде електронна 
система на нивото на Съюза, за да се 
гарантира, че всяко клинично изпитване 
се регистрира в публично достъпна база 
данни. За съблюдаване на правото на 
защита на личните данни, заложено в 
член 8 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в електронната 
система не следва да се записват 
личните данни на участниците в 
клинични изпитвания. С оглед на 
синергията с клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти, електронната 
система за клиничните изпитвания на 
медицински изделия следва да е 
оперативно съвместима с базата данни 
на ЕС, която ще се създаде за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба.

(48) Следва да се създаде електронна 
система на нивото на Съюза, за да се 
гарантира, че всяко клинично изпитване 
се регистрира в публично достъпна база 
данни. За съблюдаване на правото на 
защита на личните данни, заложено в 
член 8 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в електронната 
система не следва да се записват 
личните данни на участниците в 
клинични изпитвания. С оглед на 
синергията с клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти, електронната 
система за клиничните изпитвания на 
медицински изделия следва да е 
оперативно съвместима с базата данни 
на ЕС, както и с базата данни на 
Управлението за храните и 
лекарствата (FDA) в САЩ 
(www.clinicaltrials.gov), която ще се 
създаде за клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба.

Or. en

Обосновка

Някои клинични изпитвания се провеждат с едно и също изделие и/или един и същ 
протокол за клинични изпитвания както в САЩ, така и в ЕС. Прозрачността по 
отношение на пациентите, включени в клиничните изпитвания, както и по отношение 
на органите, следва да бъде засилена, като информацията стане достъпна в двете 
бази данни.

Изменение 199
Петер Лизе

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Клинични изпитвания и други 



PE510.741v01-00 42/104 AM\935943BG.doc

BG

проучвания, свързани с клиничните 
оценки, създаващи риск за 
участниците, следва да бъдат 
разрешавани само след оценка и 
одобрение от етична комисия.

Or. en

Изменение 200
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Спонсорите следва да докладват на 
съответните държави членки за 
определени увреждания на здравето при 
клинични изпитвания, като държавите 
членки трябва да имат възможността 
да прекратят или преустановят 
клиничните изпитвания, ако счетат това 
за необходимо, за да се осигури високо 
ниво на защита на участниците в 
клиничното изпитване. Такава 
информация следва да се съобщава на 
останалите държави членки.

(50) Спонсорите следва да докладват на 
съответните държави членки за 
увреждания на здравето при клинични 
изпитвания, като държавите членки 
имат възможността да прекратят или 
преустановят клиничните изпитвания, 
ако счетат това за необходимо, за да се 
осигури високо ниво на защита на 
участниците в клиничното изпитване. 
Такава информация се съобщава на 
останалите държави членки.

Or. en

Изменение 201
Анна Росбак, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Спонсорите следва да докладват на 
съответните държави членки за 
определени увреждания на здравето при 
клинични изпитвания, като държавите 
членки трябва да имат възможността да 

(50) Спонсорите следва да докладват на 
съответните държави членки за 
определени увреждания на здравето при 
клинични изпитвания, включително 
сериозни увреждания на здравето, 
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прекратят или преустановят клиничните 
изпитвания, ако счетат това за 
необходимо, за да се осигури високо 
ниво на защита на участниците в 
клиничното изпитване. Такава 
информация следва да се съобщава на 
останалите държави членки.

причинени от изделието, увреждания, 
причинени от изделието и 
неизправности на изделието, като 
държавите членки следва да имат 
възможността да прекратят или 
преустановят клиничните изпитвания, 
ако счетат това за необходимо, за да се 
осигури високо ниво на защита на 
участниците в клиничното изпитване. 
Такава информация следва да се 
съобщава на останалите държави 
членки.

Or. en

Обосновка

Използването на тези формулировки би осигурило съответствие на текста със 
стандарта ISO 14155 за добрата клинична практика във връзка с клиничните 
изпитвания на медицински изделия.

Изменение 202
Петер Лизе

Предложение за регламент
Съображение 51a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51а) Клиничните изпитвания, 
създаващи риск за участниците, 
следва да бъдат разрешавани само 
след оценка и одобрение от етична 
комисия.

Or. en

Обосновка

Във връзка с дебата относно регламента за клиничните изпитвания, докладчикът 
счита, че е необходимо да бъде засилена ролята на етичната комисия.

Изменение 203
Петер Лизе
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Предложение за регламент
Съображение 51б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51б) Следва да бъдат установени 
строги правила по отношение на 
лицата, които не са способни да 
дадат информирано съгласие, като 
деца и недееспособни лица, на същото 
равнище като в Директива 2001/20/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 април 2001 г. относно 
сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите членки 
относно прилагането на добрата 
клинична практика при 
провеждането на клинични 
изпитвания на лекарствени продукти 
за хуманна употреба¹.
1ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34.

Or. en

Обосновка

В сравнение с предложението относно клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти разпоредбите за клиничните изпитвания са много слаби и неясни. 
Клиничните изпитвания могат да включват много значителен риск за пациента, 
например ако пробите се вземат чрез гръбначна пункция. Следователно е необходимо 
конкретизиране на разпоредбите. Предложението има за цел да запази поне 
стандарта на защита, гарантиран по отношение на клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти от 2001 г. насам, чрез Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 204
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53) Медицинските специалисти и 
пациентите следва да имат правото да 

(53) Медицинските специалисти и 
пациентите следва да имат правото да 
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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.

докладват за подозирани сериозни 
инциденти на национално ниво, като се 
използват уеднаквени формати и се 
гарантира тяхната анонимност, 
когато това 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 наказание. В някои случаи може да се наложи да се осигури 
анонимност и защита на лицата, подаващи сигнали, за да се гарантира 
изчерпателност и честност на докладите за инциденти.

Изменение 205
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(53) Медицинските специалисти и 
пациентите имат правото да докладват 
за подозирани сериозни инциденти на 
национално ниво, като се използват 
уеднаквени формати. Националните 
компетентни органи информират 
производителите и, ако е 
целесъобразно, техните филиали и 
подизпълнители, и обменят 
информация помежду си, с други 
държави членки, КГМИ и Комисията
при потвърждение на сериозни 
инциденти, за да се ограничи в 
максимална степен повторението на 
тези инциденти.
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Or. en

Изменение 206
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Оценяването на докладваните 
сериозни инциденти и коригиращи 
действия във връзка с безопасността 
следва да се извършва на национално 
ниво, но трябва да е налице 
координация, когато се случват сходни 
инциденти или когато се предприемат 
сходни коригиращи действия във връзка 
с безопасността в повече от една 
държава членка, с цел разпределение на 
ресурсите и осигуряване на 
последователност във връзка с 
коригиращите действия.

(54) Оценяването на докладваните 
сериозни инциденти и коригиращи 
действия във връзка с безопасността 
следва да се извършва на национално 
ниво, но когато се случват сходни 
инциденти или когато се предприемат 
сходни коригиращи действия във връзка 
с безопасността в повече от една 
държава членка, следва да се гарантира 
координация с цел разпределение на 
ресурсите и осигуряване на 
последователност във връзка с 
коригиращите действия, както и 
прозрачност на процедурите.

Or. sl

Изменение 207
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 54a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54а) Производителите следва 
периодично да докладват относно 
медицинските изделия от клас ІІІ във 
връзка с данните, отнасящи се до 
съотношението полза/риск и 
експозицията на населението, за да се 
прецени дали са необходими действия 
по отношение на съответното 
медицинско изделие.
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Or. en

Изменение 208
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Докладването за сериозните 
увреждания на здравето по време на 
клинични изпитвания и докладването за 
сериозните инциденти, настъпили след 
пускането на пазара на медицинските 
изделия, следва ясно да се разграничат, 
за да се избегне да се докладва два 
пъти за едно и също нещо.

(55) Докладването за сериозните 
увреждания на здравето по време на 
клинични изпитвания и докладването за 
сериозните инциденти, настъпили след 
пускането на пазара на медицинските 
изделия, следва ясно да се разграничат.

Or. en

Изменение 209
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Правилата за надзора на пазара 
следва да се включат в настоящия 
регламент, за да се увеличат правата и 
задълженията на националните 
компетентни органи с цел ефективна 
координация на дейностите им по 
надзор на пазара и уточняване на 
приложимите процедури.

(56) Правилата за надзора на пазара 
следва да се включат в настоящия 
регламент, за да се увеличат правата и 
задълженията на националните 
компетентни органи с цел ефективна 
координация на дейностите им по 
надзор на пазара и уточняване на 
приложимите процедури. Комисията 
следва ясно да определи начина на 
извършване на тези проверки, за да се 
гарантира пълно и хармонизирано 
прилагане в рамките на Съюза.

Or. en
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Изменение 210
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Съображение 57a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57а) Държавите членки се 
призовават да въведат и прилагат 
сериозни санкции по отношение на 
производители, които извършват 
нарушения и измами с медицински 
изделия. Размерът на тези санкции 
следва да е поне равен на получените 
чрез нарушения или измами приходи. 
Санкциите могат да включват 
лишаване от свобода.

Or. da

Изменение 211
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) 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) № […/…] относно ин витро 
диагностичните медицински изделия, и 
за да консултира Комисията и да 
подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 

(59) 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) № […/…] относно ин витро 
диагностичните медицински изделия, и 
за да консултира Комисията и да 
подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 
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прилагане на настоящия регламент. прилагане на настоящия регламент. 
Този експертен комитет следва да 
бъде подпомаган от научен 
консултативен съвет, съставен от 
групи експерти в конкретни 
медицински дисциплини, с цел 
извършване на оценки на 
високорискови изделия и предоставяне 
на насоки и общи технически 
спецификации за клинични оценки.

Or. en

Изменение 212
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 59a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59а) Следва да бъде създаден 
Европейски консултативен съвет за 
медицинските изделия (КСМИ), 
съставен от представители на 
пациентските организации, клинични 
специалисти, медицински сестри, 
лични асистенти и ръководители на 
болнични заведения, съответните 
производители на медицински изделия 
и други заинтересовани участници, и 
председателстван от представител 
на Комисията, с цел да консултира 
КГМИ по въпросите, свързани с 
техническите, научните, социалните 
и икономическите аспекти от 
пускането на пазара на медицински 
технологии и свързаните с тях услуги 
в Съюза, за които става дума в 
настоящия регламент, и 
осигуряването на достъп до тях.

Or. en
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Изменение 213
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) Комисията следва да предоставя 
научна, техническа и съответната 
логистична подкрепа на координиращия 
национален орган и да гарантира, че 
нормативната уредба за медицинските 
изделия ефективно се прилага на 
нивото на Съюза на базата на солидни 
научни доказателства.

(61) Комисията следва да предоставя 
научна, техническа и съответната 
логистична подкрепа на координиращия 
национален орган и да гарантира, че 
нормативната уредба за медицинските 
изделия се прилага ефективно и по 
един и същи начин на нивото на Съюза 
на базата на солидни научни 
доказателства.

Or. en

Изменение 214
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, неприкосновеността на 
личността, защитата на личните данни, 
свобода на изкуствата и науките, 
свободата на стопанската инициатива и 
правото на собственост. Настоящият 
регламент следва да се прилага от 
държавите членки в съответствие с тези 
права и принципи.

(63) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, неприкосновеността на 
личността, принципа на свободно и 
информирано съгласие, защитата на 
личните данни, свобода на изкуствата и 
науките, свободата на стопанската 
инициатива и правото на собственост, 
както и Конвенцията за правата на 
човека. Настоящият регламент следва 
да се прилага от държавите членки в 
съответствие с тези права и принципи.

Or. en
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Изменение 215
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
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публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. Ролята 
на референтните лаборатории следва 
да се концентрира върху дейността 
след пускането на пазара, така че 
тяхната работа да подкрепя 
усилията на властите в тази област. 
При референтните лаборатории 
акцентът следва да бъде поставен 
върху независимостта и ясното 
определяне на задачите. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. fi

Изменение 216
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
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на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 

на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
изискванията, на които трябва да 
отговарят нотифицираните органи, на 
правилата за класификация, на 
процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
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съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. de

Обосновка

За да бъдат изработени уеднаквени изисквания за нотифицираните органи във всички 
държави членки и да се гарантират честни и равни условия, вместо израза 
„минимални изисквания“ следва по-добре да се използва думата „изисквания“, на 
които трябва да отговарят тези органи. Освен това тази терминология 
съответства на терминологията, която се използва в Решение № 768/2008/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на нотифицираните органи.

Изменение 217
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия 
прогрес на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, 

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, правилата за 
класификация и документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
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на минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят 
нотифицираните органи, на правилата 
за класификация, на процедурите за 
оценяване на съответствието и на
документацията за представяне с оглед 
на одобрение на клиничните 
изпитвания, във връзка със създаването 
на система за UDI, във връзка с 
информацията, която трябва да се 
представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. 
Съществените елементи от 
настоящия регламент, като общите 
изисквания за безопасност и 
действие, аспектите, включени в 
техническата документация, и 
минималното съдържание на 
декларацията на ЕС за съответствие, 
могат да бъдат изменяни само чрез 
обикновената законодателна 
процедура. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и Съвета.

Or. cs

Изменение 218
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Съображение 64
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи; във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи; във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
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структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. Въпреки 
това съществени елементи от
настоящия регламент, като 
например общите изисквания по 
отношение на безопасността и 
действието на изделието, аспектите, 
които трябва да бъдат разглеждани в 
техническата документация, 
минималното съдържание на 
декларацията за съответствие на ЕС 
за изменение или допълнение на 
процедурите за оценка на 
съответствието следва да бъдат 
изменяни само с обикновената 
законодателна процедура. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Обосновка

Споменатите части са съществен елемент от законодателството и следователно, 
съгласно член 290 от Договора, не могат да бъдат изменяни с делегиран акт.

Изменение 219
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 

(64) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС 
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следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 

следва да се делегира на Комисията във 
връзка с продуктите в обхвата на 
настоящия регламент, които са сходни 
на медицински изделия, но без 
задължително да имат медицинско 
предназначение, във връзка с 
адаптирането на определението на 
наноматериал към техническия прогрес 
и развитието на нивото на Съюза и на 
международно равнище, във връзка с 
адаптирането към техническия прогрес 
на общите изисквания към 
безопасността и действието, на 
аспектите, които трябва да се 
разглеждат в техническата 
документация, на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие и на сертификатите, 
издавани от нотифицираните органи, на 
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
клиничните изпитвания, във връзка със 
създаването на система за UDI, във 
връзка с информацията, която трябва да 
се представя за регистрацията на 
медицинските изделия и определени 
икономически оператори, във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
клиничните изпитвания, във връзка с 
приемането на превантивни мерки за 
опазване на здравето на нивото на ЕС и 
във връзка със задачите и критериите за 
референтните лаборатории на 
Европейския съюз и размера и 
структурата на таксите за научните 
становища, които формулират. Въпреки 
това обаче съществените елементи 
от настоящия регламент, като 
например общите изисквания към 
безопасността и действието, 
елементите, които засягат 
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делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

техническата документация, 
изискванията за сертификация в 
рамките на маркировката „СЕ“, 
както и тяхното изменение или 
допълнение, могат да се изменят само 
по реда на обикновената 
законодателна процедура. От особена 
важност е по време на подготвителната 
си работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. de

Обосновка

Тук се касае за съществени сфери от настоящия регламент. Следователно те не 
следва да бъдат изменяни посредством делегирани актове.

Изменение 220
Сари Есаях

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се даде възможност на 
икономическите оператори,
нотифицираните органи, държавите 
членки и Комисията да се адаптират към 
промените, въвеждани с настоящия 
регламент, е целесъобразно да се 
предвиди достатъчен преходен период 
за тази адаптация и за предприемане на 
необходимите организационни мерки за 
правилното прилагане на Регламента. 
Особено важно е до датата на прилагане 
да се определят достатъчен брой

(68) За да се даде възможност на 
икономическите оператори,
нотифицираните органи, държавите 
членки и Комисията да се адаптират към 
промените, въвеждани с настоящия 
регламент, е целесъобразно да се 
предвиди достатъчен преходен период 
за тази адаптация и за предприемане на 
необходимите организационни мерки за 
правилното прилагане на Регламента. 
Особено важно е до датата на прилагане 
да се определят достатъчен брой 
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нотифицирани органи съгласно новите 
изисквания, за да се избегне какъвто и 
да е недостиг на медицински изделия на 
пазара.

нотифицирани органи съгласно новите 
изисквания, за да се избегне какъвто и 
да е недостиг на медицински изделия на 
пазара. Нотифицираните органи са 
икономически оператори и те могат 
да бъдат разглеждани като 
изискващи концентрация. Важно е 
нотифицираните органи да имат 
възможност да си сътрудничат, като 
концентрацията на нотифицираните 
органи не бива да създава повече 
затруднения пред навлизането в 
бизнеса на МСП.

Or. fi

Изменение 221
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Съображение 68

Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) За да се даде възможност на
икономическите оператори,
нотифицираните органи, държавите 
членки и Комисията да се адаптират 
към промените, въвеждани с настоящия 
регламент, е целесъобразно да се 
предвиди достатъчен преходен период 
за тази адаптация и за предприемане 
на необходимите организационни мерки 
за правилното прилагане на 
Регламента. Особено важно е до датата 
на прилагане да се определят 
достатъчен брой нотифицирани органи 
съгласно новите изисквания, за да се 
избегне какъвто и да е недостиг на 
медицински изделия на пазара.

(68) За да се даде възможност на 
икономическите оператори, особено 
МСП, да се адаптират към промените, 
въвеждани с настоящия регламент, и да 
се гарантира правилното му 
прилагане, е целесъобразно да се 
предвиди достатъчен преходен период 
за предприемане на необходимите 
организационни мерки. Въпреки това 
частите от настоящия регламент, 
които се отнасят пряко до 
държавите членки и Комисията, 
следва да бъдат приложени възможно 
най-бързо. Особено важно е до датата 
на прилагане да се определят 
достатъчен брой нотифицирани органи 
съгласно новите изисквания, за да се 
избегне какъвто и да е недостиг на 
медицински изделия на пазара. Също 
така към датата на прилагане 
съществуващите нотифицирани 
органи, които се занимават с 
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изделията от клас ІІІ, подлежат на 
заявление за нотифициране в 
съответствие с член 31. 

Or. en

Изменение 222
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се определят 
правилата, на които трябва да отговарят 
медицинските изделия и
принадлежностите към медицинските 
изделия, пускани на пазара или пускани 
в действие в Съюза и предназначени за 
хуманната медицина.

С настоящия регламент се определят 
правилата, на които трябва да отговарят 
медицинските изделия,
принадлежностите към медицинските 
изделия и медицинските изделия за 
естетически цели, пускани на пазара 
или пускани в действие в Съюза и 
предназначени за хуманната медицина.

Or. fr

Обосновка

Изделията за естетически цели следва да бъдат включени в приложното поле на 
настоящия регламент.

Изменение 223
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент 
медицинските изделия и
принадлежностите към медицинските 
изделия са наричани по-нататък 
„изделията“.

За целите на настоящия регламент 
медицинските изделия,
принадлежностите към медицинските 
изделия и медицинските изделия за 
естетически цели са наричани по-
нататък „изделията“.
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Or. fr

Обосновка

Изделията за естетически цели следва да бъдат включени в приложното поле на 
настоящия регламент.

Изменение 224
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) продуктите, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 
или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), които са жизнеспособни, 
включително живи микроорганизми, 
бактерии, гъбички или вируси;

е) продуктите, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 
или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), които са жизнеспособни 
и които постигат предвидената цел 
по фармакологичен, имунологичен или 
метаболитен път;

Or. en

Обосновка

Понастоящем медицинските изделия, които съдържат жизнеспособни биологични 
вещества, влизат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО. Общо изключение по отношение 
на биологичните вещества, които не постигат предвидената цел по фармакологичен, 
имунологичен или метаболитен път, би довело до изчезването от пазара на 
съществуващи в момента безопасни и ефикасни медицински изделия, които няма да 
бъдат одобрени като лекарствени продукти, тъй като нямат фармакологичен, 
имунологичен или метаболитен начин на действие.

Изменение 225
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) продуктите, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 

е) продуктите, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 
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или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), които са 
жизнеспособни, включително живи 
микроорганизми, бактерии, гъбички 
или вируси;

или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), чието основно 
действие се постига по 
фармакологичен, имунологичен или 
метаболитен път;

Or. de

Изменение 226
Марейд Макгинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) продуктите, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 
или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), които са жизнеспособни, 
включително живи микроорганизми, 
бактерии, гъбички или вируси;

е) всички продукти, съдържащи или 
състоящи се от биологични вещества 
или организми, различни от посочените 
в букви в) и д), които са жизнеспособни, 
включително живи микроорганизми, 
бактерии, гъбички или вируси;

Or. en

Обосновка

Понастоящем медицинските изделия, които съдържат жизнеспособни биологични 
вещества, влизат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО. Общо изключение по отношение 
на биологичните вещества, които не постигат предвидената цел по фармакологичен, 
имунологичен или метаболитен път, би довело до изчезването от пазара на 
съществуващи в момента безопасни и ефикасни медицински изделия, които няма да 
бъдат одобрени като лекарствени продукти, тъй като нямат фармакологичен, 
имунологичен или метаболитен начин на действие.

Изменение 227
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изделията, състоящи се от 



PE510.741v01-00 64/104 AM\935943BG.doc

BG

вещества или комбинация от 
вещества, предназначени да се 
поемат през устата, които се 
абсорбират или разпространяват в 
човешкото тяло, без да предизвикват 
здравословни усложнения, 
застрашаващи безопасността на 
пациента, което е установено на 
базата на сериозни научни 
доказателства;

Or. en

Изменение 228
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при пускане на пазара или при 
употреба в съответствие с инструкциите 
на производителя дадено изделие 
включва като неразделна част вещество, 
което при самостоятелна употреба може 
да се счете за лекарствен продукт по 
смисъла на член 1, параграф 2 от 
Директива 2001/83/ЕО, включително 
лекарствен продукт, получен от 
човешка кръв или човешка плазма, 
определен в член 1, параграф 10 от 
същата директива, с действие, което е 
спомагателно по отношение на 
действието на изделието, то тогава 
даденото изделие се оценява и 
разрешава в съответствие с настоящия 
регламент.

Когато при пускане на пазара или при 
употреба в съответствие с инструкциите 
на производителя, дадено изделие 
включва като неразделна част вещество, 
което при самостоятелна употреба може 
да се счете за лекарствен продукт по 
смисъла на член 1, параграф 2 от 
Директива 2001/83/ЕО, включително 
лекарствен продукт, получен от 
човешка кръв или човешка плазма, 
определен в член 1, параграф 10 от 
същата директива, с действие, което е 
спомагателно по отношение на 
действието на изделието, то тогава 
даденото изделие се оценява и 
разрешава в съответствие с настоящия 
регламент след консултация с 
националната агенция по 
лекарствата или с Европейската 
агенция по лекарствата.

Or. en
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Изменение 229
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Настоящият регламент не 
възпрепятства постоянното 
прилагане на мерки съгласно 
Директива 2002/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 януари 
2003 г. и петте, свързани с нея 
директиви, определящи стандарти за 
качество и безопасност при 
вземането, диагностиката, 
преработката, съхранението и 
разпределянето на човешка кръв и 
кръвни съставки.
Членове 10 (Персонал), 14 
(Възможност за проследяване), 15 
(Нотифициране на сериозни 
инциденти и реакции), 19 (Преглед на 
кръводарителите) и 29 (Технически 
изисквания и тяхното адаптиране 
към научно-техническия прогрес) от 
Директива 2002/98/ЕО гарантират 
безопасността на кръводарителите и 
пациентите и по тази причина 
съществуващите стандарти се 
запазват.

Or. en

Изменение 230
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Регламентирането на 
медицинските изделия на равнище на 
Съюза не засяга свободата на 
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държавите членки да вземат решение 
дали да ограничат използването на 
конкретен тип изделие във връзка с 
елементи, които не са обхванати от 
настоящия регламент. 

Or. en

Изменение 231
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Настоящият регламент не засяга 
решението на държавите членки, 
свързано с евентуално ограничаване 
на използването на конкретен тип 
медицинско изделие във връзка с 
елементи, които не са хармонизирани 
от настоящия регламент

Or. en

Обосновка

С оглед на постигане на съответствие с изменение 13 от регламента относно IVD и 
съответните предписания на законодателството относно фармацевтичните 
продукти.

Изменение 232
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „медицинско изделие“ е инструмент, 
апарат, уред, софтуер, имплант, реактив, 
материал или друго изделие, 
предназначено от производителя за 

(1) „медицинско изделие“ е инструмент, 
апарат, уред, софтуер, имплант, реактив, 
материал или друго изделие, 
предназначено от производителя за 
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самостоятелна употреба или в 
комбинация при хора с една или повече 
специфични медицински цели:

самостоятелна употреба или в 
комбинация при хора с една или повече 
специфични преки или косвени
медицински цели:

Or. en

Изменение 233
Петер Лизе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С оглед постигане на съответствие с изменение 14 от регламента относно IVD.

Изменение 234
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

и което не постига основното си 
действие по предназначение във или 
върху човешкото тяло по 
фармакологичен, имунологичен или 
метаболитен път, но което може да се 
подпомага при своето действие от 
средства с такъв ефект.

и което не постига целта си във или 
върху човешкото тяло по 
фармакологичен, имунологичен или 
метаболитен път.

Or. en
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Изменение 235
Роберта Анджелили, Паоло Бертолоци

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 1 – тире 5 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Медицинските изделия, създадени от 
различни производители, и 
предназначени да бъдат използвани 
със снаждащи или свързващи системи 
за вливане на течности, се 
одобряват/стандартизират, с цел да 
се гарантира, че пациентите с 
хронични заболявания получават 
подходящи лечение; в противен 
случай ще бъде невъзможно да се 
гарантира, че изделията се използват 
по предназначение.

Or. it

Изменение 236
Кристофер Фйелнер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Имплантируемите или другите 
инвазивни продукти, предназначени за 
използване при хора и посочени в 
приложение ХV, се считат за 
медицински изделия, независимо дали 
са предназначени от производителя за 
употреба с медицинска цел;

заличава се

Or. en

Обосновка

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
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purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Изменение 237
Нора Бера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Имплантируемите или другите 
инвазивни продукти, предназначени за 
използване при хора и посочени в 
приложение ХV, се считат за 
медицински изделия, независимо дали 
са предназначени от производителя за 
употреба с медицинска цел;

Имплантируемите или другите 
инвазивни продукти, както и 
изделията, използващи външни 
физически агенти, предназначени за 
използване при хора и посочени в 
приложение ХV, се считат за 
медицински изделия;

Or. fr

Изменение 238
Милан Цабърнох

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което не е 
медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието(ята) по предназначение;

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което не е 
медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
употребата на изделието(ята) по 
предназначение; или да подпомага 
конкретна медицинска 
функционалност на 
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медицинското(ите) изделие(я) с оглед
на постигането на целта, за която е 
създадено/са създадени;

Or. en

Изменение 239
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което не е 
медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието(ята) по предназначение;

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието(ята) по предназначение;

Or. fr

Обосновка

Формулировката: „което не е медицинско изделие“ е двусмислена, доколкото по-
нататък в регламента от принадлежностите към медицинските изделия се изисква 
да спазват свързаните с медицинските изделия изисквания, а в член 1, параграф 1, 
втора алинея те са наречени „изделия“ наравно с медицинските такива. Уместно е 
тази двусмисленост да бъде изчистена чрез премахването на формулировката „което 
не е медицинско изделие“ от определението на термина принадлежност.

Изменение 240
Марина Янакудакис, Анна Росбах

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което не е 

(2) „принадлежност към медицинско 
изделие“ е изделие, което не е 
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медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието(ята) по предназначение;

медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
медицински изделия, за да позволява 
или подпомага употребата на 
изделието(ята) по предназначение или 
да подпомага медицинската 
функционалност на изделието(ята) с 
оглед на постигането на целта, за 
която е създадено/са създадени;

Or. en

Изменение 241
Жил Парньо

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) „изделие с естетическа цел“ „е 
инструмент, апарат, оборудване, 
софтуер, имплант, материал, 
вещество или друг артикул, 
предназначен от производителя да 
бъде използван при хора, 
самостоятелно или в комбинация, с 
цел промяна на външния вид, която не 
е наложена от съображения, свързани 
с лечение или възстановяване, чрез 
имплантиране в човешкото тяло, 
прикрепяне към повърхността на 
окото или предизвикване на тъканна 
или клетъчна реакция в 
повърхностните или по-дълбоките 
части на човешкото тяло.“
Продуктите, използвани за 
татуиране и пиърсинг, не се считат 
за изделия с естетическа цел.“

Or. fr
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Обосновка

Изделията за естетически цели следва да бъдат включени в приложното поле на 
настоящия регламент.

Изменение 242
Роберта Анджелили, Паоло Бертолоци

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Принадлежностите за 
медицински изделия, създадени от 
различни производители, се 
одобряват/стандартизират, с цел да 
се гарантира, че винаги и навсякъде 
те работят съгласно инструкциите, 
и когато се използват за лечение на 
пациенти, това става по 
предназначение.

Or. it

Изменение 243
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „изделие, изработено по поръчка“ е 
изделие, специално произведено по
писмено задание на квалифициран 
медицински специалист, лекар по 
дентална медицина или лице с такова 
право съгласно националното 
законодателство поради 
професионалната му квалификация, 
като със заданието на негова 
отговорност се определят специфичните 
проектни характеристики на изделието 

(3) „изделие, изработено по поръчка“ е 
изделие, специално произведено от 
квалифициран специалист за личните 
потребности и изисквания на 
конкретен пациент; в частност
изделието, изработено по поръчка, се 
произвежда въз основа на писмено 
задание на квалифициран медицински 
специалист, лекар по дентална 
медицина или лице с такова право 
съгласно националното законодателство 
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и предназначението му за употреба 
от конкретен пациент.

поради професионалната му 
квалификация, като със заданието на 
негова отговорност се определят 
специфичните проектни характеристики 
на конкретното изделие; 
същевременно масово 
произвежданите изделия, които 
трябва да се адаптират, за да 
отговарят на специфичните 
изисквания на квалифициран 
медицински специалист, лекар по 
дентална медицина или който и да е
друг професионален потребител, и 
изделията, които са масово 
произвеждани чрез промишлен 
производствен процес съгласно 
писмените задания на квалифициран 
медицински специалист, лекар по 
дентална медицина или което и да е 
друго лице с такова право, не се 
считат за изделия, изработени по 
поръчка;

Or. de

Обосновка

Определянето на „изделие, изработено по поръчка“ като такива изделия, за 
производството на които се изисква задължително писмено задание, е твърде 
ограничено. Така например слуховите техници постоянно изработват индивидуални 
отливки за слухови апарати. За тяхното изработване обаче не се изисква 
задължително писмено задание. Ето защо определението следва да бъде съответно 
допълнено.

Изменение 244
Нора Бера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „активно изделие“ е изделие, чието 
функциониране зависи от източник на 
електрическа или друга енергия, 
различна от генерираната директно от 

(4) „активно изделие“ е изделие, чието 
функциониране зависи от източник на 
електрическа или друга енергия, 
различна от генерираната директно от 
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земното притегляне енергия, и което 
функционира като променя плътността 
или преобразува тази енергия. 
Изделията, предназначени да предават 
енергия, вещества или други елементи 
между активното изделие и пациента 
без някаква съществена промяна, не се 
считат за активни изделия.

човешкото тяло или от земното 
притегляне енергия, и което 
функционира като променя плътността 
или преобразува тази енергия. 
Изделията, предназначени да предават 
енергия, вещества или други елементи 
между активното изделие и пациента 
без някаква съществена промяна, не се 
считат за активни изделия.

Or. en

Изменение 245
Томас Улмер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „активно изделие“ е изделие, чието 
функциониране зависи от източник на 
електрическа или друга енергия, 
различна от генерираната директно от 
земното притегляне енергия, и което 
функционира като променя плътността 
или преобразува тази енергия. 
Изделията, предназначени да предават 
енергия, вещества или други елементи 
между активното изделие и пациента 
без някаква съществена промяна, не се 
считат за активни изделия.

(4) „активно изделие“ е изделие, чието 
функциониране зависи от източник на 
електрическа или друга енергия, 
различна от генерираната директно от 
човешкото тяло или земното 
притегляне енергия, и което 
функционира като променя плътността 
или преобразува тази енергия. 
Изделията, предназначени да предават 
енергия, вещества или други елементи 
между активното изделие и пациента 
без някаква съществена промяна, не се 
считат за активни изделия.

Or. de

Изменение 246
Томас Улмер

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

 Самостоятелно използваният 
софтуер се счита за активно изделие;

заличава се

Or. de

Изменение 247
Марейд Макгинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко изделие, предназначено да бъде 
частично имплантирано в човешкото 
тяло чрез клинична интервенция и да 
остане в тялото след интервенцията 
поне за 30 дни, също се счита за 
имплантируемо изделие;

Всяко изделие, предназначено да бъде 
частично имплантирано в човешкото 
тяло чрез клинична интервенция и да 
остане в тялото след интервенцията 
поне за 30 дни, също се счита за 
имплантируемо изделие, с изключение 
на всяко изделие, предназначено да 
бъде поставено в зъбите, което 
попада в клас ІІа и следователно 
остава извън обхвата на член 16 от 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Имплантируемо изделие, предназначено за поставяне в зъби (стоматологични 
запълващи материали) попада в клас ІІа по силата на Правило 8 от настоящия 
регламент. Не съществуват научни или медицински причини, които да налагат 
стоматологичните запълващи материали да отговарят на изискванията, възприети 
по отношение на имплантируемите изделия по силата на настоящия регламент, като 
например изискването по член 16 да бъдат придружавани от карта за импланта.

Изменение 248
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 5 – тире 2 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко изделие, предназначено да бъде 
частично имплантирано в човешкото 
тяло чрез клинична интервенция и да 
остане в тялото след интервенцията 
поне за 30 дни, също се счита за 
имплантируемо изделие;

Всяко изделие, предназначено да бъде 
частично имплантирано в човешкото 
тяло чрез клинична интервенция и да 
остане в тялото след интервенцията 
поне за 30 дни, също се счита за 
имплантируемо изделие;

„имплантируемо изделие“ е изделие, 
включително такова, което се 
абсорбира частично или изцяло, 
което е предназначено:

Or. en

Обосновка

Стоматологичните запълващи материали, които се поставят в зъбите, не следва да 
се считат за имплантируеми изделия. В същото време зъбните имплатни, които се 
поставят в костта на челюстта (вътрекостни импланти) ще бъдат считани за 
имплантируеми изделия.

Изменение 249
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 8 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „изделие за еднократна употреба“ е 
изделие, предназначено за използване 
при един пациент в рамките на 
единична процедура.

(8) „изделие за еднократна употреба“ е 
изделие, което е предназначено за 
използване при един пациент в рамките 
на единична процедура и за което е 
било доказано чрез провеждане на 
изпитвания, че не подлежи на 
повторна употреба.

Or. en

Обосновка

Производителите трябва да предоставят подробна информация, в която се обяснява 
защо дадено медицинско изделие не може да бъде употребявано повторно или защо 
неговата повторна употреба би застрашила безопасността на 
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пациентите/ползвателите. Ако невъзможността за повторна употреба е била 
доказана по обективен начин, медицинското изделие не се подлага на преработка. Тази 
конкретна разпоредба следва да ограничи прекомерното етикетиране на медицински 
изделия като предназначени за „еднократна употреба“ и да позволи по-ефективен 
контрол върху преработката.

Изменение 250
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „изделие, предназначено за 
еднократна употреба“ означава 
изделие, което е предназначено за 
използване при един пациент в 
рамките на единична процедура и 
чиято повторна употреба не е 
доказано невъзможна;

Or. en

Обосновка

Чрез разширяване на определението за „изделие за еднократна употреба“ в случаите,
когато невъзможността за повторна употреба на изделието за еднократна употреба 
не е доказана, на извършващото преработка лице се предоставя възможност за 
преработка, ако е доказано, че такава преработка е безопасна и в съответствие с 
разпоредбите на член 15. Информацията върху етикета и информацията в 
указанията за употреба (както е определено в раздели 19.2 и 19.3 от приложение I) 
следва да бъде съответно променена, така че да отразява въведеното разграничение 
между „изделие за еднократна употреба“ и „изделие, предназначено за еднократна 
употреба“.

Изменение 251
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 - точка 8б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) „изделие за многократна 
употреба“означава изделие, годно за 
повторна употреба, което трябва да 
бъде снабдено с информация относно 
подходящите процеси, позволяващи 
повторната му употреба, 
включително почистване, 
дезинфекция, опаковане и ако е 
уместно, метод за повторна 
стерилизация, както и евентуално 
ограничение по отношение на броя на 
повторните употреби;

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и за да се разграничават от изделията „предназначени за 
еднократна употреба“, изделията с доказана годност за повторна употреба следва 
да бъдат определяни като „изделия за многократна употреба“.

Изменение 252
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на изделие, различно от 
изпитвано изделие, за дистрибуция, 
потребление или използване на пазара 
на Съюза в процеса на търговска 
дейност, срещу заплащане или 
безплатно;

(16) „предоставяне на пазара“ е всяка 
доставка на изделие, различно от 
изпитвано изделие, за дистрибуция, 
потребление или използване на пазара 
на Съюза, срещу заплащане или 
безплатно;

Or. en

Изменение 253
Милан Цабърнох
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което 
произвежда или напълно преработва
изделие или което възлага 
проектирането, производството или 
пълната преработка на изделие и 
предлага това изделие на пазара със 
своето име или търговска марка.

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което е 
отговорно за производството, 
проектирането, опаковането и 
етикетирането на изделие или което 
преработва напълно и предлага това 
изделие на пазара със своето име.

Or. cs

Изменение 254
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което произвежда 
или напълно преработва изделие или 
което възлага проектирането, 
производството или пълната преработка 
на изделие и предлага това изделие на 
пазара със своето име или търговска 
марка.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 255
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 19 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което 
произвежда или напълно преработва
изделие или което възлага 
проектирането, производството или 
пълната преработка на изделие и 
предлага това изделие на пазара със 
своето име или търговска марка.

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което отговаря 
за проектирането, производството, 
опаковането и етикетирането на 
дадено изделие преди неговото 
предлагане на пазара под името на 
въпросното лице, независимо дали 
тези операции са осъществявани от 
него самия или за негова сметка от 
друго лице; задълженията по 
настоящия регламент, които 
производителите следва да изпълнят, 
се прилагат също и по отношение на 
физически или юридически лице, 
които сглобяват, опаковат, 
обработват, напълно преработват 
или етикетират един или повече 
готови продукта и/или посочват 
предназначената им употреба като 
изделия, с цел да бъдат пуснати на 
пазара под собственото им име или 
търговска марка.

Or. en

Изменение 256
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 19 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което произвежда 
или напълно преработва изделие или 
което възлага проектирането, 
производството или пълната преработка 
на изделие и предлага това изделие на 
пазара със своето име или търговска 
марка.

(19) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което произвежда
или напълно преработва изделие или 
което възлага проектирането, 
производството или пълната преработка 
на изделие и предлага това изделие на 
пазара със своето име.

Or. de
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Обосновка

Юридически търговската марка няма отношение към качеството на производител.

Изменение 257
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Изменение 258
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(24) „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 трябва да бъде заличено за избягване на евентуално 
объркване и неяснота.
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Изменение 259
Анна Росбак, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 27 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) „преработка“ са процесите, на 
които се подлага използвано изделие с 
оглед на неговата безопасна повторна 
употреба, включително почистване, 
дезинфекция, стерилизация и 
свързаните процедури, както и проверка 
и възстановяване на техническата и 
функционалната безопасност на 
използваното изделие.

(27) „преработка“ са процесите, на 
които се подлага използвано изделие с 
оглед на неговата безопасна повторна 
употреба, включително почистване, 
дезинфекция, стерилизация и 
свързаните процедури, както и проверка 
и възстановяване на техническата и 
функционалната безопасност на 
използваното изделие. рутинните 
дейности, свързани с поддръжката на 
изделията, не са включени в 
настоящото определение.

Or. en

Обосновка

Важно е рутинните дейности по поддръжката (като проверката на 
вентилационните системи в болниците) да не попадат в тази категория.

Изменение 260
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 31а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) „безопасност“ е липсата или 
отстраняването на неприемливи 
рискове за пациента или ползвателя;

Or. de

Изменение 261
Антония Първанова
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) „клинична оценка“ е оценката и 
анализът на клиничните данни за дадено 
изделие с оглед на проверката на 
неговата безопасност и действие, когато 
се използва, както е предвидено от 
производителя;

(32) „клинична оценка“ е оценката и 
анализът на клиничните данни за дадено 
изделие с оглед на проверката на 
неговата безопасност, действие и 
ефикасност, когато се използва, както е 
предвидено от производителя;

Or. en

Изменение 262
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) „клинично изпитване“ е всяко 
организирано изпитване при един или 
повече индивида, което се провежда за 
оценка на безопасността или действието 
на дадено изделие;

(33) „клинично изпитване“ е всяко 
организирано изпитване при един или 
повече индивида, което се провежда за 
оценка на безопасността, действието 
или ефективността на дадено 
изделие;

Or. de

Обосновка

При клиничните изпитвания следва да се проверява не само безопасността и 
действието на дадено изделие, но и неговата по-голяма полезност в сравнение с други 
форми на лечение.

Изменение 263
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) „спонсор“ е физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започване и управление, провеждане
или финансиране на клиничното 
изпитване;

Or. en

Изменение 264
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) „спонсор“ е физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започване, управление, ръководство 
и/или финансиране на клиничното 
изпитване;

Or. de

Изменение 265
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 266
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 37а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) „оценяване на съответствието 
на клинично изследване“ е проверка 
от страна на компетентен орган на 
официалните документи, оборудване,
регистри и контрол за достатъчно 
застрахователно покритие; то може 
да се провежда при спонсора и/или 
научноизследователската 
организация или на всяко друго място, 
което компетентният орган счете за 
необходимо.

Or. de

Обосновка

За разлика от предложението за регламент (СОМ(2012) 369 final) в настоящия 
регламент не се изискват предложения за оценяване на съответствието на клинично 
изследване. Трябва обаче да се спазват минимални стандарти.

Изменение 267
Анна Росбак, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1– точка 39 – тире 2 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 iii) хоспитализация или удължаване на
срока на хоспитализация,

 iii) хоспитализация или удължаване на
хоспитализацията на пациент,

Or. en

Обосновка

Използването на тези формулировки осигурява съответствие на текста със 
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стандарта ISO 14155:2011 за добрата клинична практика във връзка с клиничните 
изпитвания на медицински изделия.

Изменение 268
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 39 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– фетален дистрес, фетална смърт или 
вродена аномалия или вроден дефект;

– фетален дистрес, фетална смърт или 
вродена физическа или умствена 
недостатъчност или вроден дефект;

Or. en

Обосновка

Хората с увреждания и техните представители считат понятието „вродена 
аномалия“ за дискриминационно. Поради това то следва да бъде заменено.

Изменение 269
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 40 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) „недостатък на изделието“ е всеки 
недостатък по отношение на 
идентичността, качеството, трайността, 
надеждността, безопасността или 
действието на дадено изпитвано 
изделие, включително неправилно 
функциониране или недостатък в 
предоставената от производителя 
информация.

Or. de
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Изменение 270
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) „инцидент“ е всяко неправилно 
функциониране или влошаване на 
характеристиките или действието на 
изделие, което е предоставено на пазара, 
всяко несъответствие в предоставената 
от производителя информация, както и 
всеки неочакван нежелан страничен 
ефект;

(43) „инцидент“ е всяко неправилно 
функциониране или влошаване на 
характеристиките или действието на 
изделие, което е предоставено на пазара, 
всяко несъответствие в предоставената 
от производителя информация, както и 
всеки неочакван нежелан страничен 
ефект, включително неправилната 
употреба на изделието;

Or. en

Изменение 271
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или 
по своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада 
в обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 88, параграф 3.

заличава се

Or. de

Обосновка

Решението относно нормативния статус на отделните продукти за всеки отделен 
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случай е в сферата на компетентност на държавите членки, това е предвидено така 
и в съображение 8. Освен това актовете за изпълнение като правни актове са 
юридически неподходящи за вземане на индивидуални решения във връзка с 
класификацията на отделни продукти.

Изменение 272
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

1. Комисията може по своя 
инициатива чрез актове за изпълнение 
да определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“; това става също и по искане 
на държава членка. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. en

Изменение 273
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и след консултация 
със съответните производители 
поради съмнения относно 
безопасността на пациентите или 
при наличие на нови научни 
доказателства чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
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изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира достатъчна правна сигурност за производителите на медицински 
изделия е наложително да бъдат определени възможните причини за проверка от 
страна на Комисията. Преди да вземе решение, проверяващата специализирана 
комисия следва да изиска от засегнатия производител становище и при необходимост 
други научни документи.

Изменение 274
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

1. Комисията може по своя 
инициатива чрез актове за изпълнение 
да определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“; това става също и по искане 
на държава членка. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. en
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Изменение 275
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на
„медицинско изделие“ или
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

1. По искане на държава членка или
след консултация с държавите 
членки и чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя дали 
конкретен продукт или категория или 
група продукти попада в обхвата на 
определенията на „медицинско изделие“ 
или „принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 276
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

1. По искане на държава членка и след 
консултация с КГМИ и със 
засегнатите предприятия чрез актове 
за изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен нов продукт 
или нова категория или нова група 
продукти попада в обхвата на 
определенията на „медицинско изделие“ 
или „принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3. Настоящият параграф не 
се прилага по отношение на вече 
одобрени продукти.
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Or. de

Обосновка

На държавите членки е възложена отговорността да определят категорията на 
продуктите въз основа на оценка на всеки отделен случай. Освен това 
предприятията, особено МСП, имат нужда от правна сигурност. Такава не е налице, 
ако само Комисията има право на инициатива.

Изменение 277
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя дали конкретен продукт или 
категория или група продукти попада в 
обхвата на определенията на 
„медицинско изделие“ или 
„принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

1. По искане на държава членка и след 
провеждане на консултации с КГМИ,
и чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя дали конкретен 
продукт или категория или група 
продукти попада в обхвата на 
определенията на „медицинско изделие“ 
или „принадлежност към медицинско 
изделие“. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Класифицирането на изделията, както и евентуалните промени в него следва да се 
основава на внимателна оценка след консултация с КГМИ, а не само по инициатива на 
Комисията.

Изменение 278
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията изготвя насоки в 
съответствие с посочената в 
параграф 1 процедура по 
консултиране, за да се гарантира 
научно основан подход за 
категоризацията на продуктите.

Or. de

Обосновка

Вследствие изменението на параграф 1.

Изменение 279
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осигурява обмена на 
знания между държавите членки в 
областта на медицинските изделия, ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, лекарствените продукти, 
човешките тъкани и клетки, 
козметичните продукти, биоцидите, 
храните и ако е необходимо, други 
продукти, за да определя 
целесъобразния нормативен статус на 
продукт или категория или група 
продукти.

2. Комисията осигурява обмена на 
знания между държавите членки и 
съответните заинтересовани 
страни, включително пациентски 
групи, в областта на медицинските 
изделия, ин витро диагностичните 
медицински изделия, лекарствените 
продукти, човешките тъкани и клетки, 
козметичните продукти, биоцидите, 
храните и ако е необходимо, други 
продукти, за да определя 
целесъобразния нормативен статус на 
продукт или категория или група 
продукти.

Or. en

Обосновка

Пациентите използват изделията в своето ежедневие, поради което имат различна 
гледна точка относно баланса между риск и полза.
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Изменение 280
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията осигурява обмена на 
знания между държавите членки в 
областта на медицинските изделия, ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, лекарствените продукти, 
човешките тъкани и клетки, 
козметичните продукти, биоцидите,
храните и ако е необходимо, други 
продукти, за да определя 
целесъобразния нормативен статус 
на продукт или категория или група 
продукти.

2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя нормативния 
статус на гранични продукти въз 
основа на становището на 
мултидисциплинарната експертна 
група на ЕС, съставена от експерти в 
областта на медицинските изделия, ин 
витро диагностичните медицински 
изделия, лекарствените продукти, 
човешките тъкани и клетки, 
козметичните продукти, биоцидите и
храните. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 88, параграф 3.

Or. en

Изменение 281
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За продукти или групи продукти, 
съставени от вещества или 
комбинация от вещества, които са 
предназначени да проникнат в 
човешкото тяло през естествените 
му отвори или през повърхността му 
и които са приети като медицински 
изделия от мултидисциплинарната 
експертна група, Комисията, чрез 
актове за изпълнение, определя 
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класификацията на риска въз основа 
на реалните рискове и валидни научни 
доказателства; Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 282
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изделията, които се произвеждат и 
използват в едно и също лечебно 
заведение, се считат за пуснати в 
действие. Разпоредбите във връзка с 
маркировката „СЕ“ по член 18 и 
задълженията по членове 23—27 не се 
прилагат към тези изделия, ако те се 
произвеждат и използват в рамките на 
единна система за управление на 
качеството в лечебното заведение.

4. Изделията, които се произвеждат и 
използват в едно и също лечебно 
заведение, се считат за пуснати в 
действие. Разпоредбите във връзка с 
маркировката „СЕ“ по член 18 и 
задълженията по членове 23, 26 и 27 не 
се прилагат към тези изделия, ако те се 
произвеждат и използват в рамките на 
единна система за управление на 
качеството в лечебното заведение.

Or. en

Обосновка

С цел да се повиши безопасността за клиента, е важно да се гарантира пълната 
проследимост и прозрачност на продуктите, използвани от едно и също лечебно 
заведение. Следователно членове 24 (Система за уникална идентификация на 
изделията) и 25 (Електронна система за регистрация на изделията и икономическите 
оператори) следва да се прилагат също и по отношение на тези изделия, така както 
се прилагат по отношение на всякакви други изделия, използвани в повече от едно 
лечебно заведение.

Изменение 283
Милан Цабърнох
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. cs

Изменение 284
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 285
Зофия Мазей Кукович

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

1. Най-късно като се пускат на пазара, 
изделията, предлагани чрез услуги на 
информационното общество по смисъла 
на член 1, параграф 2 от Директива 
98/34/ЕО на физическо или юридическо 
лице, установено в Съюза, трябва да 
отговарят на изискванията от настоящия 
регламент.

1. Най-късно към датата на 
пускането им на пазара, изделията, 
предлагани чрез услуги на 
информационното общество по смисъла 
на член 1, параграф 2 от Директива 
98/34/ЕО на физическо или юридическо 
лице, установено в Съюза, трябва да 
отговарят на изискванията от настоящия 
регламент.

Or. sl

Обосновка

Директивите на ЕС използват различни определения на термините „пускане на 
пазара“ и „предлагане на пазара“. Изделията следва да отговарят на изискванията 
веднага щом бъдат пуснати на пазара (без значение дали са предназначени за краен 
потребител или за складови запаси).

Изменение 286
Йоланта Емилия Хибнер, Елжбета Катажина Лукачийевска

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. 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 
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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 287
Йоланта Емилия Хибнер, Елжбета Катажина Лукачийевска

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Забранява се пускането на пазара, 
използването, разпространението, 
снабдяването и предлагането на 
продукти, чиито наименования, 
етикети или инструкции за употреба 
могат да създадат заблуда по 
отношение на характеристиките и 
ефектите на продукта, като:
а) приписват на продукта 
характеристики, функции и ефекти, 
каквито той няма; 
б) създават погрешно впечатление, че 
лечението или диагностицирането с 
този продукт със сигурност ще бъдат 
успешни, или не дават информация за 
възможни рискове, свързани с 
използването на продукта в 
съответствие с предназначението му 
или за по-дълъг период от 
първоначално предвиденото;
в) предлагат приложения или 
характеристики на продукта, които 
се различават от декларираните при 
извършването на оценката за 
съвместимост.
Промоционалните материали, 
презентациите и информацията 
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относно продуктите не трябва да 
заблуждават по начина, посочен 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 288
Анна Росбак

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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

1. Когато не съществуват 
хармонизирани стандарти, 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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. en
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Изменение 289
Нора Бера

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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

1. Когато не съществуват 
хармонизирани стандарти или 
съществува необходимост да се 
решат определени проблеми, свързани 
с 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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. en

Изменение 290
Марейд Макгинес

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 

1. Когато не съществуват 
хармонизирани стандарти или 
съществува необходимост да се 
решат определени проблеми, свързани 
с общественото здраве, на Комисията 
се предоставят правомощия да приема 
общи технически спецификации 
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общите изисквания към безопасността и 
действието по приложение І, с 
техническата документация по 
приложение ІІ или с клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

(„ОТС“) във връзка с общите 
изисквания към безопасността и 
действието по приложение І, с 
техническата документация по 
приложение ІІ или с клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на хармонизирани стандарти определя кои основни изисквания на 
регламента са изпълнени чрез постигане на съответствие с дадения стандарт. 
Комисията посочва кои стандарти се хармонизират. Когато даден стандарт вече не
отговоря на актуалните постижения на техниката, Комисията го дехармонизира, 
като стандартът трябва да бъде преразгледан от компетентния орган. По тази 
причина, първото изречение в член 7: „когато... съответните хармонизирани 
стандарти не са достатъчни“ създава предпоставки за неправилно тълкуване.

Изменение 291
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 

1. Когато не съществуват 
хармонизирани стандарти, 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 клиничната оценка 
и клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
приложение ХІІІ. ОТС се приемат с 
актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
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актове за изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

член 88, параграф 3.

Or. en

Обосновка

ОТС следва да се разработват само когато не съществуват хармонизирани 
стандарти. Ако даден стандарт е публикуван в Официалния вестник на ЕС, той се 
счита за достатъчен да осигурява съответствие по презумпция със съответните 
общи изисквания по отношение на безопасността и действието. Създаването на 
валидни само за ЕС ОТС с цел подмяна на хармонизиран стандарт би създало 
несъответствие между световно равнище и равнище на ЕС. Това би намалило 
шансовете на пациенти от ЕС да се възползват от иновативните технологии и би 
могло да навреди на възможностите на малки предприятия от ЕС да осъществяват 
износ на иновации.

Изменение 292
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато приема общите 
технически спецификации (ОТС), 
посочени в параграф 1, Комисията не 
нарушава съгласуваността на 
европейската система за 
стандартизация. ОТС са съгласувани, 
когато не влизат в противоречие с 
европейските стандарти, тоест 
когато обхващат области, за които 
не съществуват хармонизирани 
стандарти, приемането на нови 
европейски стандарти не е 
предвидено в разумен срок, 
съществуващите стандарти не са се 
наложили на пазара или тези 
стандарти са изгубили своята 
актуалност, или са се оказали явно 
недостатъчни съгласно данните от 
проследяването на безопасността и 
надзора, и когато не е предвидено 
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транспонирането в разумен срок на 
техническите спецификации в 
европейските стандартизационни 
документи.

Or. en

Изменение 293
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато не съществуват 
необходимите стандарти и/или 
когато техните недостатъци са били 
посочени от компетентните органи 
или от специалисти, Комисията 
може да възложи на специалисти да 
предложат промени в тази област.
Промените се приемат под формата 
на актове за изпълнение в настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

Съществува необходимост от изготвянето на специфични клинични продуктови 
стандарти за всяка категория високорискови медицински изделия, които да бъдат 
систематизирани от независими международни експерти и да визират критериите, 
въз основа на които да бъдат оценявани новите продукти и да се дава 
препоръчителна оценка на даден продукт преди пускането му на пазара.

Изменение 294
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато производители на нови 
медицински изделия подават 
заявление за пускане на пазара, без да 
разполагат с конкретни стандарти, 
Европейската комисия се консултира 
с всички национални органи и подлага 
новите стандарти на оценката на 
група независими експерти. Тази 
експертна група изготвя оценката си 
на базата на цялата налична научна 
литератури и взема предвид 
малцинствените становища. 
Последните ще бъдат включени в 
становището на експертната група и 
трябва да бъдат комуникирани на 
медицинските специалисти и 
пациентите.

Or. fr

Изменение 295
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията приема ОТС, посочени 
в параграф 1, след провеждане на 
консултации с КГМИ, която включва 
също представител на европейските 
организации по стандартизация.

Or. en

Изменение 296
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Счита се, че изделията, които 
отговарят на ОТС по параграф 1, 
съответстват на изискванията по 
настоящия регламент, обхванати от тези 
ОТС или части от тях.

2. Счита се, че изделията, които 
отговарят на ОТС по параграф 1, 
съответстват на изискванията по 
настоящия регламент, обхванати от тези 
ОТС или части от тях.

Техническото съдържание на ОТС се 
разработва с подходящата подкрепа 
на съответните заинтересовани 
страни, засегнати от ОТС, и по 
начин, който да не възпрепятства 
развитието на стандарти и насоки.

Or. en


