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Изменение 297
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. cs

Изменение 298
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. de

Изменение 299
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато техническата документация 
е обемна или се съхранява на различни 
места, при поискване от 
компетентен орган производителят 
представя резюме на техническата 
документация („РТД“) и осигурява 
достъп до пълната техническа 
документация при поискване.

заличава се

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 300
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато техническата документация 
е обемна или се съхранява на различни 
места, при поискване от 
компетентен орган производителят 
представя резюме на техническата 
документация („РТД“) и осигурява 
достъп до пълната техническа 
документация при поискване.

заличава се

Or. fr

Изменение 301
Жил Парньо
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 
във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от 
приложение ХІІІ. Когато се счете, че не 
е необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. Анализите 
и докладите във връзка с надзора след 
пускане на пазара/пускане в действие 
ще се извършват от независими 
организации. В този план се определят 
процесите за събиране, регистрация и 
проучване на оплакванията и докладите 
от медицински специалисти, пациенти 
или потребители за подозираните 
инциденти във връзка с изделия, от една 
страна, и за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от 
приложение ХІІІ. Когато се счете, че не 
е необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

Or. fr
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Обосновка

С цел да се гарантира пълна прозрачност, надзорът след пускане на пазара/пускане в 
действие следва също да се ползва от опита на независими научни експерти.

Изменение 302
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 
във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от приложение 
ХІІІ. Когато се счете, че не е 
необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. Анализът и 
докладването на надзора след пускане 
на пазара/пускане в действие се 
извършват също и от независими 
организации. В този план се определят 
процесите за събиране, регистрация и 
проучване на оплакванията и докладите 
от медицински специалисти, пациенти 
или потребители за подозираните 
инциденти във връзка с изделия, от една 
страна, и за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от приложение 
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действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

ХІІІ. Когато се счете, че не е 
необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

Or. en

Изменение 303
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 
във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 
във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
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пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от 
приложение ХІІІ. Когато се счете, че не 
е необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от 
приложение ХІІІ. При анализа и 
докладването на клинично 
проследяване следва да бъдат взети 
предвид и независими организации.
Когато се счете, че не е необходимо 
клинично проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие, това се 
обосновава и документира надлежно в 
плана за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие.

Or. de

Обосновка

С цел да се гарантира прозрачност, в такива случаи следва да бъдат взети предвид и 
независими научни данни.

Изменение 304
Корин Льопаж, Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, въвеждат и 
поддържат актуална системна 
процедура за събиране и преглед на 
опита, придобит от изделията им, 
пуснати на пазара или пуснати в 
действие, и прилагат необходимите 
коригиращи действия, като тази 
процедура се нарича по-нататък „план 
за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие“, който 
следва да се валидира от органите, 
които разрешават пускането на 
пазара или които извършват 
повторната му оценка, и който 
следва да се осъществява от 
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във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради 
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от приложение 
ХІІІ. Когато се счете, че не е 
необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

независим орган, който не е 
допринесъл пряко или косвено за 
пускането на пазара или за 
повторната му оценка. В този план се 
определят процесите за събиране, 
регистрация и проучване на 
оплакванията и докладите от 
медицински специалисти, пациенти или 
потребители за подозираните инциденти 
във връзка с изделия, от една страна, и 
за водене на регистър на 
несъответстващите продукти и 
изземвания или изтегления на продукти 
и ако се счете за необходимо поради
естеството на изделието, за изпитване 
на образци от предлаганите на пазара 
изделия. Част от плана за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие е 
планът за клинично проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от приложение 
ХІІІ. Когато се счете, че не е 
необходимо клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие, това се обосновава и 
документира надлежно в плана за 
надзор след пускане на пазара/пускане в 
действие.

Or. fr

Изменение 305
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в хода на надзора след пускане на 
пазара/пускане в действие се установи 
необходимост от коригиращо действие, 
производителят предприема 
необходимите мерки.

Ако в хода на надзора след пускане на 
пазара/пускане в действие се установи 
необходимост от коригиращо действие, 
производителят предприема 
необходимите мерки, включително 
незабавно нотифициране на 
Европейската банка данни за 
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медицинските изделия, създадена с 
Решение 2010/227/ЕС на Комисията 
от 19 април 2010 г.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се гарантира бърз достъп до докладите за усложненията или 
инцидентите, предизвикани от дадено изделие. Европейската банка данни за 
медицинските изделия може да се използва за събиране и публикуване на цялата 
информация във връзка с медицинските изделия, пускани на европейския пазар.

Изменение 306
Марина Янакудакис, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако в хода на надзора след пускане на 
пазара/пускане в действие се установи 
необходимост от коригиращо действие, 
производителят предприема 
необходимите мерки.

Ако в хода на надзора след пускане на 
пазара/пускане в действие се установи 
необходимост от коригиращо действие, 
производителят предприема 
необходимите мерки, включително 
незабавно докладване на 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed), 
установена с Решение на Комисията 
2010/227/ЕС.

Or. en

Изменение 307
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителят гарантира, че 
изделието е придружено от 

7. Производителят гарантира, че 
изделието е придружено от 
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информацията, която трябва да се 
предоставя в съответствие с раздел 19 от 
приложение І на официален език на 
Съюза, който е лесно разбираем от 
целевия потребител или пациент. 
Езикът(ците), на който 
производителят трябва да 
предостави информацията, може да 
се определи в съответствие със
законодателството на държавата 
членка, където се предоставя 
изделието на потребителя или 
пациента.

инструкциите и информацията за 
безопасност, която трябва да се 
предоставя в съответствие с раздел 19 от 
приложение І на език, определен от 
заинтересованата държава членка, 
който е лесно разбираем от целевия 
потребител или пациент.

Or. en

Изменение 308
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Изменение 309
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Лекарите са основни ползватели на медицинските изделия. Те следва да имат достъп 
до всички технически и клинични данни, свързани с дадено медицинско изделие. Тази 
информация е необходима на лекарите и хирурзите, за да направят избор кой продукт 
да използват въз основа на неговата ефективност и безопасност.

Изменение 310
Марина Янакудакис, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 

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

искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

Or. en

Обосновка

Лекарите са основните ползватели на медицински изделия. Те следва да имат достъп 
до всички технически и клинични данни, свързани с медицинско изделие.

Изменение 311
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, 
асоциация на потребителите, 
асоциация на пациентите или 
асоциация на специалистите в 
областта на здравеопазването, им
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Когато има 
участие на орган, те си сътрудничат с 
този орган, по негово искане, при всяко 
коригиращо действие, предприето за 
отстраняване на рисковете, свързани с 
изделията, които те са пуснали на пазара 
или в действие. Обменът на 
съобщения в рамките на дадена 
асоциация е предмет на информиране 
на компетентния орган.

Or. fr
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Изменение 312
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 313
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.
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Ако са налице доказателства да се 
допусне, че медицинско изделие е 
причинило вреди, потенциално 
увреденият ползвател, неговият 
правоприемник, неговото 
задължително здравноосигурително 
дружество или други трети страни, 
засегнати от вредите, могат също 
така да поискат информацията, 
посочена в първото изречение, от 
производителя или неговия 
упълномощен представител.
Това право на информация също така 
съществува, при условията, 
установени по-нататък в първото 
изречение, спрямо компетентните 
органи на държавите членки, които 
са отговорни за надзора на 
съответното медицинско изделие, 
както и спрямо нотифициран орган, 
който е издал сертификат съгласно 
член 45 или е участвал по друг начин в 
процедурата за оценяване на 
съответствието на въпросното 
медицинско изделие.

Or. en

Обосновка

В миналото ползвателите, увредени от изделие, не са имали достъп до информация, 
която би доказала дефекта на медицинското изделие, което е причинило вредите. 
Това ново право на информация би възстановило баланса в полза на ползвателите.

Изменение 314
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 

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

на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са пуснали на пазара или в действие.

Ако даден компетентен орган счита 
или има основания да смята, че 
определено изделие е причинило вреди, 
той гарантира, че ползвателят, на 
когото евентуално е била причинена 
вреда, правоприемникът на 
ползвателя, здравноосигурителното 
дружество на ползвателя или други 
трети лица, засегнати от вредите, 
причинени на ползвателя, могат да 
изискат от производителя 
информацията, посочена в първата 
алинея.

Or. en

Изменение 315
Йоланта Емилия Хибнер, Елжбета Катажина Лукачийевска

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Производителят на продукта 
отговаря за продукта, за 
извършването на процедура за 
оценяване на съответствието на 
продукта преди пускането му на 
пазара и за пускането на продукта на 
пазара. Ако производителят не е 
пребиваващ или установен в държава 
членка, негов упълномощен 
представител носи отговорност за 
продукта. Ако производителят не е 
определил упълномощен 
представител или ако 
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производителят, или 
упълномощеният представител, не е 
отговорен за пускането на продукта 
на пазара, отговорността се поема 
от субекта, пуснал продукта на 
пазара.

Or. pl

Обосновка

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

Изменение 316
Нора Бера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите имат
подходяща застраховка за покриване 
на отговорностите, обхващаща
всички вреди, които могат да бъдат 
причинени на пациентите или 
ползвателите от техните 
медицински изделия. Тази застраховка 
покрива най-малко вредите, 
причинени в следните случаи:
a) в случай на смърт или нараняване 
на пациента или ползвателя; или,
б) в случай на смърт или нараняване 
на множество пациенти или 
ползватели поради употребата на 
едно и също медицинско изделие.

Or. en
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Обосновка

Съгласно Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, все още не съществува задължение за сключване на застраховка за 
покриване на вреди. По такъв начин рискът от щета, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя, несправедливо се прехвърля на пациентите, 
пострадали от дефектни медицински изделия, и които поемат разходите за 
лечението. В съответствие с вече действащите правила в областта на 
лекарствените продукти производителите на медицински изделия следва също да 
бъдат задължени да сключват подходяща минимална застраховка за покриване на 
отговорностите им.

Изменение 317
Марина Янакудакис, Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите имат
подходяща застраховка за покриване 
на отговорностите, обхващаща 
всички вреди, които могат да бъдат 
причинени на пациентите, 
ползвателите или трети страни от 
техните медицински изделия. Тази 
застраховка покрива най-малко 
вредите, причинени в следните 
случаи:
a) в случай на смърт или нараняване 
на пациента, ползвателя или трета 
страна; или,
б) в случай на смърт или нараняване 
на множество пациенти, ползватели 
или други трети страни поради 
употребата на едно и също 
медицинско изделие.

Or. en

Изменение 318
Мишел Ривази, Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производител може да пусне 
медицинско изделие на пазара, само 
ако е предприел достатъчно мерки, за 
да се гарантира, че може да изпълни 
законовите си задължения за 
предоставяне на обезщетение за 
вреда, която възниква в резултат на 
прилагането на медицинско изделие, 
което е пуснал на пазара. Тази 
застраховка трябва да защитава 
пациента:
a) в случай на смърт или нараняване 
на лице,
б) в случай на смърт или нараняване 
на множество лица в резултат на 
едно и също изделие.
Предприемането на мерки трябва да 
се извърши под формата на сключване 
на застраховка на трета страна със 
застрахователно предприятие, 
упълномощено да извършва дейност, 
чието седалище е в държава — членка 
на Европейския съюз, в друга държава, 
подписала Споразумението за 
европейско икономическо 
пространство, или в държава, която 
е призната като еквивалентна от 
Европейската комисия въз основа на 
член 172 от Директива 2009/138/ЕО 
относно започването и 
упражняването на застрахователна и 
презастрахователна дейност 
(Платежоспособност II).
Искове за вреди могат да бъдат 
предявени също и директно срещу 
застрахователя. Подобен иск е 
предмет на същия давностен срок 
като иска за вреди срещу 
производителя въз основа на правото 
в областта на отговорността за 
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вреди.

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, все още не съществува задължение за сключване на застраховка за 
покриване на вреди. По такъв начин рискът от нанасяне на вреди и от 
несъстоятелност на производителя, несправедливо се прехвърля на пациентите, 
пострадали от медицински изделия, и платците, носещи отговорност за разходите за 
лечението. В съответствие с действащите правила в областта на лекарствените 
продукти производителите на медицински изделия следва също да сключат 
застраховка за покриване на отговорностите с подходящи минимални суми на 
покритието.

Изменение 319
Андрес Перельо Родригес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите на медицински 
изделия трябва да имат 
застрахователна полица или 
еквивалентна финансова гаранция за 
удовлетворяване на искове във връзка с 
увреждания на здравето, 
произтичащи от опасни медицински 
изделия.
Производителите поемат разходите 
на здравната система за лечението, 
операциите и процедурите по 
диагностициране, извършвани на 
пациенти в резултат на дефекти или 
неизправности в медицинските 
изделия, установени от здравните 
органи или от самите производители.
Те поемат също разходите за 
изземването, поправката или
подмяната на продуктите в такива 
ситуации.
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Or. es

Обосновка

Скорошни инциденти с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите е трябвало 
да се подложат на корективна хирургическа операция и други скъпи лечения за 
наблюдение и диагностициране на състоянието им, подчертават необходимостта от 
правна клауза, която да изисква от производителите да разполагат със застраховка 
за покриване на причинените на пациентите вреди и на направените от здравната 
служба разходи.

Изменение 320
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Производителите на медицински 
изделия трябва да имат 
застрахователна полица или 
еквивалентна финансова гаранция за 
удовлетворяване на искове във връзка с 
увреждания на здравето, 
произтичащи от опасни медицински 
изделия.

Or. es

Обосновка

Скорошни инциденти с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите е трябвало 
да се подложат на корективна хирургическа операция и други скъпи лечения за 
наблюдение и диагностициране на състоянието им, подчертават необходимостта от 
правна клауза, която да изисква от производителите да разполагат със застраховка 
за покриване на причинените на пациентите вреди и на направените от здравната 
служба разходи.

Изменение 321
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

Скорошни инциденти с фалшиви гръдни импланти, при които пациентите е трябвало 
да се подложат на корективна хирургическа операция и други скъпи лечения за 
наблюдение и диагностициране на състоянието им, подчертават необходимостта от 
правна клауза, която да изисква от производителите да разполагат със застраховка 
за покриване на причинените на пациентите вреди и на направените от здравната 
служба разходи.

Изменение 322
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да пуснат на пазара изделие, 
вносителите гарантират, че:

Преди да пуснат на пазара изделие, 
вносителите се уверяват, че:

производителят може да бъде 
идентифициран и притежава 
техническия, научен и финансов 
капацитет за производството на 
медицинско изделие в съответствие с 
настоящия регламент. Вносителите 
представят пред националните 
органи и на своя интернет сайт 



AM\936125BG.doc 23/91 PE510.765v01-00

BG

доклад относно процедурите по 
изпитване, за да гарантират 
експертния опит на производителя.

Or. fr

Изменение 323
Нора Бера

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно член 9 производителят е 
определил упълномощен представител;

б) съгласно член 9 производителят е 
идентифициран и производителят е 
определил упълномощен представител

Or. en

Изменение 324
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) съгласно член 8, параграф 10 
производителят е сключил подходяща 
застраховка за покриване на 
отговорностите, освен ако самият 
вносител не може да гарантира 
достатъчно покритие, 
съответстващо на същите 
изисквания.

Or. en

Изменение 325
Мишел Ривази, Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 – буква ea) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) съгласно член 8, параграф 10а (нов) 
производителят е сключил подходяща 
застраховка за покриване, освен 
когато вносителят гарантира 
покриване, което отговаря на 
изискванията на тази разпоредба.

Or. en

Обосновка

Ако медицинското изделие е внесено от вносител от трета държава, трябва също 
така да бъде гарантирано чрез застраховка, че вредите, причинени от дефектни 
медицински изделия, могат действително да бъдат компенсирани.

Изменение 326
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител и ако 
е необходимо, предприемат 
необходимото коригиращо действие, 
за да приведат изделието в 
съответствие, да го изтеглят или да 
го изземат. Когато изделието 
представлява риск, вносителите 
информират незабавно компетентните 
органи на държавите членки, в които са 
предоставили изделието и ако е 
приложимо, нотифицирания орган, 
издал сертификат в съответствие с 
член 45 за даденото изделие, като 

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител. 
Когато изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал сертификат 
в съответствие с член 45 за даденото 
изделие, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
действия.
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предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи действия.

Or. cs

Изменение 327
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител и ако е 
необходимо, предприемат
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат изделието в съответствие, 
да го изтеглят или да го изземат. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал сертификат 
в съответствие с член 45 за даденото 
изделие, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и, 
когато е приложимо, упълномощения 
му представител и ако е необходимо, 
гарантират, че е предприето
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат изделието в съответствие, 
да го изтеглят или да го изземат, и 
изпълняват това действие. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал сертификат 
в съответствие с член 45 за даденото 
изделие, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
действия, които са изпълнили.

Or. en

Изменение 328
Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител и ако е 
необходимо, предприемат 
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат изделието в съответствие, 
да го изтеглят или да го изземат. 
Когато изделието представлява риск,
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал 
сертификат в съответствие с член 
45 за даденото изделие, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви 
предприети коригиращи действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител и ако е 
необходимо, предприемат 
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат изделието в съответствие, 
да го изтеглят или да го изземат. 
Вносителите информират незабавно 
компетентните органи на всички 
държави членки и всички 
нотифицирани органи в Европейския 
съюз, като уточняват 
идентификацията на производителя 
и дали той е част от група 
предприятия, с цел компетентните 
органи да направят проучване за 
всички продукти на този 
производител и на групата, от която 
той е част.

Or. fr

Изменение 329
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За срока по член 8, параграф 4
вносителите съхраняват копие от ЕС 
декларацията за съответствие на 
разположение на органите за надзор на 
пазара и гарантират, че при поискване 
техническата документация и ако е 
приложимо, копие от съответния 

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

техническата документация и ако е 
приложимо, копие от съответния 
сертификат, включително всяко 
допълнение, издадено съгласно член 45, 
могат да бъдат предоставени на тези 
органи.

Or. cs

Изменение 330
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. cs

Изменение 331
Аня Вайсгербер, Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Дистрибуторът носи отговорност за безопасността на продукта по веригата на 
доставките. Безопасността на продукта или наличието на пълна документация е в 
сферата на отговорност на производителя или вносителя.

Изменение 332
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) при условие че не е налице 
декларация за съответствие от 
производителя или вносителя,
продуктът се придружава от 
информацията, която трябва да 
предостави производителят в 
съответствие с член 8, параграф 7;

Or. de

Обосновка

Дистрибуторът носи отговорност за безопасността на продукта по веригата на 
доставките. Безопасността на продукта или наличието на пълна документация е в 
сферата на отговорност на производителя или вносителя.

Изменение 333
Аня Вайсгербер, Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
съответно по член 24 и член 11, 
параграф 3.

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

Or. de

Обосновка

Дистрибуторът носи отговорност за безопасността на продукта по веригата на 
доставките. Безопасността на продукта или наличието на пълна документация е в 
сферата на отговорност на производителя или вносителя.

Изменение 334
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
съответно по член 24 и член 11, 
параграф 3..

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

Or. en

Обосновка

Няма да е възможно за дистрибуторите (като фармацевтите) да гарантират, че 
производителите са изпълнили задълженията си за проследимост. Да споменем един 
пример — член 24, параграф 5 изисква от производителите да съхраняват 
идентификатори на изделието. Фармацевтите не биха могли да гарантират 
съответствие с това без достъп до базата данни на производителя.

Изменение 335
Филип Жювен
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
съответно по член 24 и член 11, 
параграф 3.

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията 
съответно по член 11, параграф 3 и дали 
съответният продукт съдържа 
уникална идентификация, както е 
посочено в член 24, параграф 1, 
буква а).

Or. fr

Изменение 336
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Предложението не прави разграничение между различните роли и отговорности на 
участниците във веригата на доставка на медицински изделия. Всички дистрибутори 
имат еднакви задължения, някои от които може да се окаже трудно да бъдат 
реализирани. Настоящото предложение се заключава в свързване на задължението с 
дейността, извършвана от дистрибутора, следвайки подхода, приет в член 19, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 относно безопасността на храните.

Изменение 337
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Следва да се прави разграничение между различните видове субекти по веригата на 
доставките.

Изменение 338
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В предложението не се прави разлика между различните роли и отговорностите на 
заинтересованите страни, участващи във веригата на доставка на медицински 
изделия. Всички дистрибутори биха имали същите задължения, някои от които биха
били на практика неприложими, например би било невъзможно за дистрибуторите да 
организират изземване на изделие. Задължението за дистрибуторите следва да бъде 
свързано с дейността, извършвана от дистрибутора.
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Изменение 339
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

В предложението не се прави разлика между различните роли и отговорностите на 
заинтересованите страни, участващи във веригата на доставка на медицински 
изделия.

Изменение 340
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да считат, че дадено 
изделие, което са предоставили на 
пазара, не съответства на настоящия 
регламент, незабавно информират 
производителя и ако е приложимо, 
упълномощения му представител, 
вносителя и нотифицирания орган, 
отговарящ за контрола на продукта, 
ако се касае за медицинско изделие от 
класове ІІа, ІІб и ІІІ, както и 
компетентния национален орган. Те
се уверяват, в рамките на 
извършваните от тях дейности, че е 
предприето необходимото коригиращо 
действие, за да приведат изделието в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако е целесъобразно. Когато 
изделието представлява риск, 
дистрибуторите незабавно информират 
за това компетентните органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили изделието, както и 
нотифицирания орган, отговарящ за 
оценяването на изделието, ако се 
касае за медицинско изделие от 
класове ІІа, ІІб и ІІІ, като предоставят 
подробни данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всяко предприето коригиращо действие.

Or. fr

Изменение 341
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Дистрибуторите, при искане от 
компетентен орган, му предоставят

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

препращат цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на даден продукт от 
производителя или упълномощения му 
представител. Това задължение се 
счита за изпълнено, когато
производителят или, където е 
възможно, упълномощеният 
представител за съответното изделие 
предостави необходимата информация. 
Дистрибуторите си сътрудничат с 
компетентните национални органи, по 
тяхно искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
те са предоставили на пазара.

Or. cs

Изменение 342
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лице, отговарящо за съответствието с 
нормативните изисквания

Лице, отговарящо за съответствието с 
изискванията

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.

Изменение 343
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на организационната си 
структура производителите разполагат 
най-малко с едно квалифицирано лице, 
което притежава експертни знания в 
областта на медицинските изделия. 
Експертните знания се доказват чрез 
една от следните квалификации:

В рамките на организационната си 
структура производителите разполагат 
най-малко с едно лице, отговорно за 
съответствието, което притежава 
опит в областта на медицинските 
изделия. Опитът се доказва чрез 
диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за 
официална образователно-
квалификационна степен, придобита 
след завършване на висше образование 
или еквивалентен курс на обучение, по 
природни науки, медицина, фармация, 
инженерство или друга съответна 
дисциплина, необходима за 
изпълнение на задачите, определени в 
параграф 2, букви а) и б) от 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Тези изисквания биха представлявали значителна трудност за малки и средни 
предприятия, широко представени в сектора на медицинските изделия.

Изменение 344
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на организационната си 
структура производителите разполагат 
най-малко с едно квалифицирано лице, 
което притежава експертни знания в 
областта на медицинските изделия. 
Експертните знания се доказват чрез 
една от следните квалификации:

В рамките на организационната си 
структура производителите разполагат 
най-малко с едно квалифицирано лице, 
което притежава необходимите
специализирани познания в областта на 
медицинските изделия. Необходимите
специализирани познания се доказват 
чрез една от следните квалификации:
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Or. de

Изменение 345
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези изисквания биха представлявали значителна трудност за малки и средни 
предприятия, широко представени в сектора на медицинските изделия.

Изменение 346
Томас Улмер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за 
официална образователно-
квалификационна степен, придобита 
след завършване на висше образование 

заличава се
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или еквивалентен курс на обучение, по 
право, природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне 
двегодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия;

Or. de

Изменение 347
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Трябва да се гарантира, че дипломата или сертификатът на квалифицираното лице е 
на достатъчно високо равнище. Освен това двегодишен опит в тази индустрия не 
гарантира достатъчно равнище на „експертни знания“.

Изменение 348
Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за 
официална образователно-
квалификационна степен, придобита 
след завършване на висше образование 
или еквивалентен курс на обучение, по
право, природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне 
двегодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия;

а) удостоверение за завършено висше 
образование по природни науки, 
медицина или техническа 
специалност, или

Or. de

Изменение 349
Петер Лизе

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Институцията на квалифицирано лице не съществува в настоящата директива. Тя 
налага нова тежест за дружествата, по-специално за МСП. Това е необходимо, но не 
следва да стигаме по-далече от положението в по-напредналите държави членки.

Изменение 350
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тези изисквания биха представлявали значителна трудност за малки и средни 
предприятия, широко представени в сектора на медицинските изделия.

Изменение 351
Томас Улмер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия.

заличава се

Or. de
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Изменение 352
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на медицинските изделия.

б) десетгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на качеството 
по отношение на медицинските изделия, 
както и доказани задълбочени знания 
както за съответната терапевтична 
област, така и за вида(овете) на 
продукта.

Or. en

Изменение 353
Томас Улмер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия.

б) обучение, което дава 
правоспособност за изпълнение на 
функциите, посочени в параграф 2, и 
най-малко двегодишен професионален 
опит; специализираните познания се 
доказват по искане на компетентния 
орган.

Or. de

Изменение 354
Петер Лизе

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

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на медицинските изделия.

б) двегодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на медицинските изделия.

Or. en

Обосновка

Институцията на квалифицирано лице не съществува в настоящата директива. Тя 
налага нова тежест за дружествата, по-специално за МСП. Това е необходимо, но не 
следва да стигаме по-далече от положението в по-напредналите държави членки.

Изменение 355
Пат Коуп Галахър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) признато професионално звание, 
придобито след успешно оценяване на 
компетентността на 
практикуването на професията 
инженерство в областта на 
медицинските изделия или 
производството.

Or. en

Обосновка

Включването на професионално регистрирано звание предоставя по-големи гаранции 
за да се гарантира, че квалифицираното лице е подходящо компетентно като 
експертът, изискван в рамките на законодателството. Един пример за тази 
професионална регистрация би било достигането от квалифицираното лице на 
националните изисквания за обозначение „Eur Ing“, професионалната регистрирана 
квалификация за инженерство.

Изменение 356
Марина Янакудакис
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Одобрен набор от умения и 
компетенции, решени от 
компетентните национални органи, 
които са свързани с продуктовата
сфера, в която работи 
квалифицираното лице.

Or. en

Изменение 357
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите от 
националното законодателство във 
връзка с професионалните 
квалификации, производителите на 
изделия, изработени по поръчка, могат 
да докажат експертните си знания по 
първа алинея чрез най-малко 
двегодишен професионален опит в 
съответната сфера на производство.

Без да се засягат разпоредбите от 
националното законодателство във 
връзка с професионалните 
квалификации, производителите на 
изделия, изработени по поръчка, могат 
да докажат експертните си знания по 
първа алинея чрез най-малко 
двегодишен професионален опит в 
съответната сфера на производство. По-
специално, наличието на такъв 
професионален опит се счита за 
доказано, ако е придобита диплома за 
професионална квалификация за 
управление на предприятие и обучение 
на чираци.

Or. de

Обосновка

По отношение на изискванията за квалификация на лицата, които отговарят за 
спазването на нормативната уредба, трябва да се поясни и уточни, че тези лица, 
които са придобили майсторско свидетелство за занаят в областта на здравните 
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услуги, като производители на изделия, изработени по поръчка, и в бъдеще без 
допълнителни изисквания имат право да създават предприятие и да го ръководят.

Изменение 358
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засягат разпоредбите от 
националното законодателство във 
връзка с професионалните 
квалификации, производителите на 
изделия, изработени по поръчка, могат 
да докажат експертните си знания по 
първа алинея чрез най-малко 
двегодишен професионален опит в 
съответната сфера на производство.

Без да се засягат разпоредбите от 
националното законодателство във 
връзка с професионалните 
квалификации, производителите на 
изделия, изработени по поръчка, могат 
да докажат специализираните си 
познания по първа алинея чрез най-
малко двегодишен професионален опит 
в съответната сфера на производство.

Or. de

Изменение 359
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият параграф не се прилага 
към производителите на изделия, 
изработени по поръчка, които са 
микропредприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Настоящият параграф не се прилага към 
производителите на изделия, изработени 
по поръчка, които са регистрирани 
аптеки или микропредприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията.

Or. en

Изменение 360
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият параграф не се прилага 
към производителите на изделия, 
изработени по поръчка, които са 
микропредприятия по смисъла на 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Настоящият параграф не се прилага към 
производителите на изделия, изработени 
по поръчка, които са регистрирани 
аптеки или микропредприятия по 
смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Аптеките произвеждат някои изработени по поръчка медицински изделия като 
кремове, пудри и пластири. Те преминават разширено обучение в областта на 
фармацевтичните препарати по време на официалното си образование, последвано от 
прилагането на тези знания по време на задължителния период на обучение. 
Изискването за двегодишен опит е прекалено и може да намали капацитета на 
аптеките да извършват тази основна дейност.

Изменение 361
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Квалифицираното лице отговаря 
най-малко за това, че:

2. Квалифицираното лице за 
съответствие отговаря най-малко за 
това, че:

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.
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Изменение 362
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техническата документация и 
декларацията за съответствие са 
изготвени и поддържани актуални;

заличава се

Or. en

Обосновка

Техническата документация и декларацията за съответствие са част от общите 
задължения на производителя.

Изменение 363
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) техническата документация и 
декларацията за съответствие са 
изготвени и поддържани актуални;

б) са изпълнени задълженията за 
докладване съгласно членове 61—66;

Or. de

Изменение 364
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са изпълнени задълженията за 
докладване съгласно членове 61—66;

в) са изпълнени задълженията за 
докладване съгласно членове 59 и 61—
66;
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Or. en

Обосновка

Това ще включва отговорностите относно докладването на сериозни увреждания на 
здравето.

Изменение 365
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за изпитваните изделия е издадена 
декларацията по точка 4.1 от глава ІІ 
на приложение ХІV.

заличава се

Or. de

Изменение 366
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за изпитваните изделия е издадена 
декларацията по точка 4.1 от глава ІІ 
на приложение ХІV.

г) когато повече от едно лице, 
отговорно за съответствието, 
отговаря за гарантиране на 
въпросите съгласно буква a) от 
настоящия параграф, съответните 
задължения се записват в писмена 
форма.

Or. en

Обосновка

Техническата документация и декларацията за съответствие са част от общите 
задължения на производителя.
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Изменение 367
Анна Росбак, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) за изпитваните изделия е издадена 
декларацията по точка 4.1 от глава ІІ на 
приложение ХІV.

г) за изпитваните изделия е издадена 
декларацията по точка 4.1 от глава ІІ на 
приложение ХІV и са изпълнени 
задълженията относно докладването 
на сериозни увреждания на здравето.

Or. en

Изменение 368
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато няколко квалифицирани лица 
си поделят отговорността съгласно 
първа алинея, техните функции се 
определят писмено.

Or. de

Изменение 369
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Позицията на квалифицираното
лице в рамките на организационната 
структура на производителя трябва да е 
такава, че да дава възможност за 
необходимото изпълнение на 

3. Позицията на отговорното за 
съответствието лице в рамките на 
организационната структура на 
производителя трябва да е такава, че да 
дава възможност за необходимото 
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задълженията му. изпълнение на задълженията му.

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.

Изменение 370
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В рамките на организационната си 
структура упълномощените 
представители разполагат най-малко с 
едно квалифицирано лице, което 
притежава експертни знания по 
отношение на нормативните 
изисквания към медицинските изделия 
в Съюза. Експертните знания се 
доказват чрез една от следните 
квалификации:

4. В рамките на организационната си 
структура упълномощените 
представители разполагат най-малко с 
едно отговорно за съответствието
лице, което притежава опит по 
отношение на изискванията към 
медицинските изделия в Съюза. 
Опитът се доказва чрез диплома, 
сертификат или друг удостоверяващ 
документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване 
на висше образование или 
еквивалентен курс на обучение, по 
природни науки, медицина, фармация, 
инженерство или друга съответна 
дисциплина, необходима за 
изпълнението на задачите, 
определени в параграф 2, букви а) и б) 
от настоящия член.

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.
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Изменение 371
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.

Изменение 372
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 

a) диплома, сертификат или друг 
удостоверяващ документ за официална 
образователно-квалификационна 
степен, придобита след завършване на 
висше образование или еквивалентен 
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курс на обучение, по право, природни 
науки, медицина, фармация, 
инженерство или друга съответна 
дисциплина и поне двегодишен
професионален опит по нормативните 
въпроси или в системите за управление 
на качеството по отношение на 
медицинските изделия;

курс на обучение на университетско 
равнище, по природни науки, медицина, 
фармация, инженерство или друга 
съответна дисциплина и поне
петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 
отношение на медицинските изделия;

Or. en

Изменение 373
Холгер Крамер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на 
качеството по отношение на 
медицинските изделия.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ролята и отговорностите могат да бъдат споделени между няколко лица, отговорни 
за съответствието с нормативните изисквания, производството или осигуряването 
на качеството.

Изменение 374
Анна Росбак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) петгодишен професионален опит по 
нормативните въпроси или в системите 
за управление на качеството по 

б) десетгодишен професионален опит 
по нормативните въпроси или в 
системите за управление на качеството 
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отношение на медицинските изделия. по отношение на медицинските изделия, 
както и доказани задълбочени знания 
както за съответната терапевтична 
област, така и за съответния(те) 
продукт(и).

Or. en

Изменение 375
Пат Коуп Галахър

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) признато професионално звание, 
придобито след успешно оценяване на 
компетентността на 
практикуването на професията 
инженерство в областта на 
медицинските изделия или 
производството.

Or. en

Обосновка

Включването на професионално регистрирано звание предоставя по-големи гаранции 
за да се гарантира, че квалифицираното лице е подходящо компетентно като 
експертът, изискван в рамките на законодателството. Един пример за тази 
професионална регистрация би било достигането от квалифицираното лице на 
националните изисквания за обозначение „Eur Ing“, професионалната регистрирана 
квалификация за инженерство.

Изменение 376
Марина Янакудакис, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изменя изделие, което вече е пуснато в) изменя изделие, което вече е пуснато 
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на пазара или в действие по такъв 
начин, че това може да се отрази на 
съответствието с приложимите 
изисквания.

на пазара или в действие по такъв 
начин, че това може да се отрази на 
съответствието с приложимите 
изисквания; това включва повторната 
употреба на изделие извън 
спецификациите, определени в 
инструкциите за употреба на 
производителя.

Or. en

Изменение 377
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не се прилага за лицата, 
които, без да се считат за производител 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1, точка 19, сглобяват или 
адаптират изделие, което вече е на 
пазара, към предназначението му за 
отделен пациент.

Задълженията на производителя се 
поемат от дистрибутора, вносителя 
или друго физическо или юридическо 
лице в случая по параграф 1, буква а) 
само когато съответното изделие е 
произведено в трета държава извън 
Европейския съюз. За изделия, 
произведени в рамките на ЕС, е 
достатъчно доказателството от 
страна на производителя за 
спазването на разпоредбите на 
настоящия регламент.
Първа алинея не се прилага за лицата, 
които, без да се считат за производител 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1, точка 19, сглобяват или 
адаптират изделие, което вече е на 
пазара, към предназначението му за 
отделен пациент.

Or. de

Обосновка

Член 14, параграф 1, буква а) се отнася за предприятия, които развиват собствена 
марка, като купуват слухови апарати или очила от производители и ги пускат на 
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пазара със своето име. Според предложението за регламент на Комисията тези 
предприятия имат същите задължения като действителните производители. За 
продукти, които произхождат от ЕС, това е прекомерно, тъй като тук 
производителите са натоварени с всеобхватни задължения.

Изменение 378
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не се прилага за лицата, 
които, без да се считат за производител 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1, точка 19, сглобяват или 
адаптират изделие, което вече е на 
пазара, към предназначението му за 
отделен пациент.

Първа алинея не се прилага за лицата, 
които, без да се считат за производител 
съгласно определението в член 2, 
параграф 1, точка 19, сглобяват или 
адаптират изделие, което вече е на 
пазара, към предназначението му за 
отделен пациент.

Or. en

Изменение 379
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди предоставяне на 
преетикетираното или преопакованото 
изделие дистрибуторът или вносителят 
по параграф 3 информира 
производителя и компетентния орган на 
държавата членка, където възнамерява 
да предоставя изделието, и при 
поискване им представя образец или 
модел на преетикетираното или 
преопакованото изделие, включително 
преведения етикет и инструкцията за 
употреба. Той представя на 
компетентния орган сертификат, 

4. Най-малко 28 календарни дни преди 
предоставяне на преетикетираното или 
преопакованото изделие дистрибуторът 
или вносителят по параграф 3 
информира производителя и 
компетентния орган на държавата 
членка, където възнамерява да 
предоставя изделието, и при поискване 
им представя образец на 
преетикетираното или преопакованото 
изделие, включително преведения 
етикет и инструкцията за употреба. В 
рамките на същия период от 
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издаден от нотифицирания орган по 
член 29, определен за типа изделия, 
които са обект на дейностите, посочени 
в параграф 2, букви а) и б), и 
удостоверяващ, че системата за 
управление на качеството отговаря на 
изискванията по параграф 3.

28 календарни дни той представя на 
компетентния орган сертификат, 
издаден от нотифицирания орган по 
член 29, определен за типа изделия, 
които са обект на дейностите, посочени 
в параграф 2, букви а) и б), и 
удостоверяващ, че системата за 
управление на качеството отговаря на 
изискванията по параграф 3.

Or. cs

Изменение 380
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 381
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изделия за еднократна употреба и 
преработката им

Изделия, предназначени за еднократна 
употреба, и преработката им

Or. en

Изменение 382
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, при 
условие че изделието не присъства в 
списъка с изделията, които са 
непригодни за преработка, се счита за 
производител на преработеното изделие 
и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

Or. cs

Изменение 383
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие, 
предназначено за еднократна употреба,
с оглед на последваща употреба в 
Съюза, се счита за производител на 
преработеното изделие и поема 
задълженията на производителите по 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 384
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

Болниците, които преработват 
изделия за еднократна употреба в 
рамките на заведението, не се 
считат за производители. Въпреки 
това те трябва да докажат, че 
притежават необходимата 
специализирана компетентност и да 
разполагат със застраховка за 
отговорността, към която да се 
прибягва в случай на възникване на 
проблеми при преработката.

Or. de

Изменение 385
Анна Росбак, Кристофер Фйелнер, Зофия Мазей Кукович, Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, включително лечебните 
заведения, както е определено в 
член 4, параграф 4, което преработва 
изделие за еднократна употреба с оглед 
на последваща употреба в Съюза, се 
счита за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент

Or. en
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Обосновка

Безопасността на пациентите трябва да бъде гарантирана еднакво, независимо от 
това кой преработва изделие за еднократна употреба. Ето защо трябва да се изясни, 
че всички лица, които извършват преработката, включително болници и други лечебни 
заведения, трябва да се съобразяват със същите изисквания за безопасност и 
изпълнение, както е приложимо за първоначално произведено изделие.

Изменение 386
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита 
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 
производителите по настоящия 
регламент. Това изискване се прилага 
също така за болници и други лечебни 
заведения съгласно посоченото в 
член 2, параграф 1, точка 24).

Or. da

Изменение 387
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се счита
за производител на преработеното 
изделие и поема задълженията на 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, 
изпълнява насоките, определени от 
Комисията чрез актове за 
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производителите по настоящия 
регламент.

изпълнение, за да гарантира 
безопасността на преработката.

Or. en

Обосновка

Преработката следва да е предмет на изискванията за безопасност, но те следва да 
се определят чрез актове за изпълнение.

Изменение 388
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Единствено изделията за еднократна 
употреба, пуснати на пазара на Съюза в 
съответствие с настоящия регламент 
или преди [датата на прилагане на 
настоящия регламент] съгласно 
Директива 90/385/ЕИО или 
Директива 93/42/ЕИО, могат да се 
преработват.

2. Единствено изделията за еднократна 
употреба, пуснати на пазара на Съюза в 
съответствие с настоящия регламент 
или преди [датата на прилагане на 
настоящия регламент] съгласно 
Директива 90/385/ЕИО или 
Директива 93/42/ЕИО, могат да се 
преработват, и само ако това е 
позволено съгласно националното 
законодателство, както и ако може 
да бъде доказано от лицето, което 
извършва преработката, че е 
безопасно за пациента.

Or. en

Изменение 389
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Единствено изделията за еднократна 
употреба, пуснати на пазара на Съюза в 

2. Единствено предназначените за 
еднократна употреба изделия, пуснати 
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съответствие с настоящия регламент 
или преди [датата на прилагане на
настоящия регламент] съгласно 
Директива 90/385/ЕИО или 
Директива 93/42/ЕИО, могат да се 
преработват.

на пазара на Съюза в съответствие с 
настоящия регламент или преди [датата 
на прилагане на настоящия регламент]
съгласно Директива 90/385/ЕИО или 
Директива 93/42/ЕИО, могат да се 
преработват.

Or. en

Изменение 390
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез актове за изпълнение 
Европейската комисия утвърждава 
насоки за преработката на 
медицински изделия с параметри за
подлежащи на стандартизация, 
възпроизводими и ефективни процеси 
за почистване, дезинфекция и 
стерилизация, в съответствие с 
оценката за риска на дадено изделие, 
както и относно изискванията към 
системите за хигиена, превенция на 
инфекциите, управление на 
качеството и документацията на 
физическите и юридическите лица, 
които преработват медицински 
изделия. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с член 88, 
параграф 3 от настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Преработката на медицински изделия следва да доведе до създаването на европейския 
вътрешен пазар на еднакво равнище на защита съгласно общи насоки. Вече 
съществуващите национални документи могат да служат като отправна точка за 
изготвянето им.
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Изменение 391
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изделията за еднократна и 
критична употреба могат да се 
подлагат единствено на преработка, 
която се счита за безопасна според 
най-актуалните научни 
доказателства.

3. Забранява се преработката на 
имплантируеми изделия за еднократна 
употреба и на инвазивни изделия за 
еднократна употреба от 
хирургически тип.

Or. fr

Изменение 392
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изделията за еднократна и критична 
употреба могат да се подлагат 
единствено на преработка, която се 
счита за безопасна според най-
актуалните научни доказателства.

3. Изделията за еднократна и критична 
употреба могат да се подлагат 
единствено на преработка, която се 
счита за безопасна според най-
актуалните научни доказателства, като 
за пример от практиката в това 
отношение следва да се считат 
препоръките „Хигиенни изисквания 
при преработката на медицински 
изделия“ на комисията за болнична 
хигиена и превенция на инфекциите 
(KRINKO) към института „Роберт 
Кох“ (Robert Koch-Institut) и на 
Федералния институт за 
лекарствени средства и медицински 
изделия (BfArM).

Or. de
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Обосновка

Преработката на медицински изделия е практика, която намира целесъобразно 
приложение в много държави членки. Процесът трябва да бъде научно обоснован и да 
се осъществява в подходяща рамка. Добра рамка за това задават именно 
споменатите препоръки.

Изменение 393
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Изделията за еднократна и критична 
употреба могат да се подлагат 
единствено на преработка, която се 
счита за безопасна според най-
актуалните научни доказателства.

3. Изделията за еднократна и критична 
употреба могат да се подлагат 
единствено на преработка, която се 
счита за безопасна според най-
актуалните научни доказателства. 
Научните доказателства също така 
трябва да вземат предвид случаите, в 
които положението е критично 
поради тежестта на заболяването, 
което се лекува.

Or. en

Обосновка

Например инжектори на адреналин за пациенти с алергии.

Изменение 394
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на преработка на 
медицински изделия за еднократна 
употреба, юридическото или 
физическото лице, посочено в 
параграф 1, гарантира 
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проследимостта на всяко 
преробатено изделие, включително 
ясни указания за това колко пъти 
изделието вече е преработвано.

Or. en

Изменение 395
Анна Росбак, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Юридическото или физическото 
лице, посочено в параграф 1, 
установява максималния брой пъти
за преработване на изделие за 
еднократна употреба и гарантира, че 
изделието не е преработвано повече 
от този брой.

Or. en

Изменение 396
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
създава и редовно актуализира списък 
на категориите или групите изделия за 
еднократна и критична употреба, които 
могат да се преработват в съответствие 
с параграф 3. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 88, параграф 3.

4. Чрез делегирани актове Комисията 
създава и редовно актуализира списък 
на категориите и групите изделия за 
еднократна употреба, които не могат 
да се преработват поради реален риск 
за безопасността. Посочените 
делегирани актове се приемат в 
съответствие с член 89.

Чрез делегирани актове Комисията
създава и редовно актуализира списък 
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на категориите или групите изделия за 
еднократна и критична употреба, които 
могат да се преработват в съответствие 
с параграф 3. Тези делегирани актове се 
приемат в съответствие с член 89.

Or. cs

Изменение 397
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
създава и редовно актуализира списък 
на категориите или групите изделия за 
еднократна и критична употреба, които 
могат да се преработват в съответствие 
с параграф 3. Тези актове за изпълнение
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 88, параграф 3.

4. Чрез делегирани актове Комисията 
създава и редовно актуализира списък 
на категориите или групите изделия, 
предназначени за еднократна и 
критична употреба, които могат да се 
преработват в съответствие с 
параграф 3. Тези делегирани актове се 
приемат в съответствие с член 89.

Or. en

Изменение 398
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
създава и редовно актуализира списък 
на категориите или групите изделия за 
еднократна и критична употреба, които 
могат да се преработват в съответствие 
с параграф 3. Актовете за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 

4. Чрез актове за изпълнение Комисията 
създава списък на категориите или 
групите изделия за еднократна и 
критична употреба, които могат да се 
преработват в съответствие с 
параграф 3. Освен това списъкът 
обхваща изискванията към 
системите за хигиена, превенция на 
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параграф 3 от настоящия регламент. инфекциите, управление на 
качеството и документацията на 
физическите и юридическите лица, 
които преработват тези особено 
критични изделия. Списъкът се 
актуализира редовно. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3 от настоящия 
регламент.

Or. de

Обосновка

За да е безопасна преработката на изделия за критична употреба е абсолютно 
необходимо да има специални изисквания към компетентността и оборудването на 
лицата, които преработват такива изделия. Те следва да бъдат определени от 
Комисията, за да има еднакво общоевропейско равнище на защита.

Изменение 399
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Името и адресът на производителя на 
първоначалното изделие за еднократна 
употреба няма да се посочва повече 
върху етикета, а се указва в 
инструкцията за употреба на 
преработеното изделие.

Името и адресът на производителя на 
първоначалното изделие, 
предназначено за еднократна употреба, 
няма да се посочва повече върху 
етикета, а се указва в инструкцията за 
употреба на преработеното изделие.

Or. en

Изменение 400
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По съображения за опазване на 
общественото здраве, специфични за 
дадена държава членка, тя може да 
запази или приеме национални 
разпоредби на своя територия, с 
които се забраняват:

заличава се

а) преработката на изделията за 
еднократна употреба и 
прехвърлянето на изделия за 
еднократна употреба в друга държава 
членка или трета държава с цел 
преработката им;
б) предоставянето на преработени 
изделия за еднократна употреба.
Държавите членки уведомяват 
Комисията и останалите държави 
членки за националните разпоредби и 
основанията за приемането им. 
Комисията публично оповестява тази 
информация.

Or. de

Обосновка

В член 72 от предложението на Комисията е предвидена процедура за оценка при 
съответстващи изделия, които представляват риск за здравето и безопасността. С 
оглед да се защити вътрешният пазар, тази процедура следва да се прилага и по 
отношение на преработените изделия.

Изменение 401
Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Пациентите следва винаги да 
бъдат информирани, когато са 
използвани преработени медицински 
изделия за еднократна употреба.
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Or. en

Изменение 402
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията, чрез актове за 
изпълнение и в сътрудничество с 
Международния форум на 
регулаторните органи за 
медицинските изделия и 
международните органи по 
стандартизация, определя ясен набор 
от стандарти за високо качество и 
безопасност за преработката на 
изделия за еднократна употреба, 
включително специфични изисквания 
за производителите на преработени 
изделия.

Or. en

Изменение 403
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преработката на изделията за 
еднократна употреба и прехвърлянето 
на изделия за еднократна употреба в 
друга държава членка или трета 
държава с цел преработката им;

a) преработката на изделията, 
предназначени за еднократна употреба 
и прехвърлянето на изделия, 
предназначени за еднократна употреба 
в друга държава членка или трета 
държава с цел преработката им;

Or. en
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Изменение 404
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на преработени 
изделия за еднократна употреба.

б) предоставянето на преработени 
изделия, предназначени за еднократна 
употреба.

Or. en

Изменение 405
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 15а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Изделия за еднократна употреба и 

преработката им
Изделие за еднократна употреба не 
може да бъде предмет на преработка 
с цел повторна употреба на 
европейския пазар.

Or. fr

Изменение 406
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Карта за импланта Информация за имплантируеми 
изделия и карта за импланта
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Or. en

Изменение 407
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Карта за импланта Информация за имплантируеми 
изделия

Or. en

Обосновка

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Изменение 408
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

Настоящият параграф не се прилага 
за зъбни пломби, хирургически аграфи 
и хирургически шевове.

Or. fr
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Изменение 409
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се
предоставя на конкретния пациент, на 
когото е имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие предоставя предварително на 
разположение на здравния 
специалист или когато е уместно, на 
конкретния пациент, на когото ще бъде
имплантирано изделието, 
информацията, която трябва да бъде 
включена в паспорта или картата за 
импланта.

Or. en

Изменение 410
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо, 
стерилно опаковано изделие осигурява
на съответния здравен специалист
предварително заедно с изделието
паспорт на импланта или карта за 
импланта, която се предоставя на 
конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

Отговорен за предоставянето на 
картата и предаването на данните в 
банката данни е извършващият 
имплантацията.
Изключение от това се прави за 
следните импланти: материали за 
хирургически шевове, клампи, 
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винтове, пластини и 
принадлежности към ортопедични 
импланти.
Чрез актове за изпълнение Комисията 
прави редовен преглед на списъка от 
изключени импланти и го обновява. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с член 88, параграф 3.

Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира, че данните ще бъдат предадени в банката данни Eudamed.

Изменение 411
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на здравния специалист, който 
имплантира изделието, и който:

Or. en

Изменение 412
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 

1. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 като се 
посочва за кои имплантируеми 
изделия производителят осигурява 
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имплантирано изделието. заедно с изделието карта за импланта, 
която се предоставя в електронна 
форма или други средства, 
съдържащи информацията, посочена 
в параграф 2, която се предоставя на 
конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има разделение между имплантируемите изделия, които изискват 
такива карти за импланта, например в случай на имплантируеми медицински изделия 
като шевове, хирургически клещи, игли, винтове и стоматологични пълнители.

Изменение 413
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието. Картата за 
импланта също така се предоставя в 
електронен формат и държавите 
членки гарантират, че болниците и 
клиниките водят документация в 
електронен вариант, така че да може 
лесно да бъде препратена по искане на 
пациент.

Or. en

Обосновка

Както се препоръчва в Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. 
относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от 
френското предприятие PIP.
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Изменение 414
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се 
предоставя на конкретния пациент, 
на когото е имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
информация, която се представя на 
здравния специалист, който 
имплантира изделието, който ще 
отговаря за:
- представяне на тази информация на 
пациента; и
- вписване на тази информация в 
медицинското досие на пациента.

Or. en

Обосновка

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Изменение 415
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.

1. Производителят на имплантируемо 
изделие осигурява заедно с изделието 
карта за импланта, която се предоставя 
на конкретния пациент, на когото е 
имплантирано изделието.
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Електронна версия на тази 
информация се съхранява и 
предоставя от производителя при
поискване от пациента, докато 
изделието е имплантирано в 
пациента.

Or. en

Изменение 416
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да се вписва цялата информация, 
съдържаща се в картата, в 
медицинското досие на пациента

Or. en

Изменение 417
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- да се предаде картата на пациента

Or. en

Изменение 418
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Държавите членки могат да 
въведат национални разпоредби, 
които изискват картата за 
импланта да включва също така 
информация относно 
постоперативните последващи мерки 
за грижи и е подписана както от 
пациента, така и от хирурга, 
отговорен за операцията.

Or. en

Изменение 419
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази карта съдържа: Тази информация съдържа:

Or. en

Обосновка

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Изменение 420
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) информация за специалните 
характеристики на изделието и 
потенциалните нежелани последици

Or. en

Обосновка

Както се препоръчва в Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. 
относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от 
френското предприятие PIP.

Изменение 421
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) кратко описание на 
характеристиките на изделията, 
включително използваните 
материали;

Or. en

Изменение 422
Линда Макаван

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) място за подпис на хирурга и 
пациента, така че картата да може 
да се използва като формуляр за 
съгласие за операцията.

Or. en
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Обосновка

Както се препоръчва в Резолюция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. 
относно некачествени гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от 
френското предприятие PIP.

Изменение 423
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) потенциалните нежелани 
последици, които могат да възникнат 
въз основа на данните от клиничната 
оценка и изпитването.

Or. en

Изменение 424
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията трябва да е в писмена 
форма и да е формулирана така, че да е 
лесно разбираема от неспециалист.

Информацията трябва да е в писмена 
форма и да е формулирана така, че да е 
лесно разбираема от неспециалист. Тази 
информация се предоставя на 
пациента по време на съгласието, 
преди да се имплантира изделието. 
Пациентите трябва да знаят, че 
имплантантите не са постоянни и 
може да се наложи да бъдат 
заменяни или изваждани; 
пациентите също така трябва да 
бъдат информирани относно 
качеството на имплантантите и 
потенциалните рискове, свързани с 
тях.
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Or. en

Обосновка

Това е определено в Резолюция на Европейския парламент относно некачествени 
гръдни имплантанти със силиконов гел, произведени от френското предприятие 
PIP(2012/2621(RSP)).

Изменение 425
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
превежда на официалния(те) език(ци), 
изискван(и) от държавата членка 
(държавите членки), където се 
предоставя изделието.

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
изготвя на официален език на Съюза, 
който е приемлив за нотифицирания 
орган, обработващ декларацията за 
съответствие съгласно член 42.

Or. cs

Изменение 426
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се
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превежда на официалния(те) език(ци), 
изискван(и) от държавата членка
(държавите членки), където се 
предоставя изделието.

съставя на един от официалните 
езици на ЕС, изискван(и) от държавата 
членка, където изделието се пуска на 
пазара, както и допълнително на 
английски език, ако изделието се
предоставя в други държави членки.

Or. de

Изменение 427
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
превежда на официалния(те) език(ци), 
изискван(и) от държавата членка 
(държавите членки), където се 
предоставя изделието.

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
превежда на английски език в 
допълнение на версията на езика на
държавата членка (ако се изисква), в 
която производителят или негов 
упълномощен представител имат 
регистрирано място на стопанска 
дейност.

Or. en

Обосновка

Декларацията за съответствие се отправя до нотифицирани органи — не пациенти. 
Тъй като следва да се предоставят преводи на ЕС декларацията за съответствие за 
всички държави на ЕС, в които се предоставят продуктите, ще се увеличат 
разходите за малките предприятия.

Изменение 428
Рихард Зебер
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
превежда на официалния(те) език(ци), 
изискван(и) от държавата членка 
(държавите членки), където се 
предоставя изделието.

1. В ЕС декларацията за съответствие се 
посочва, че е доказано изпълнението на 
изискванията по настоящия регламент. 
Тя се актуализира редовно. 
Минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие е 
посочено в приложение ІІІ. Тя се 
предоставя на един официален език на 
Съюза.

Or. en

Обосновка

Преводът на ЕС декларациите на много езици е тежък и се счита за ненужен.

Изменение 429
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
или допълнение на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие по приложение ІІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. cs

Изменение 430
Томас Улмер, Петер Лизе
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
или допълнение на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие по приложение ІІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. de

Изменение 431
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато е приложимо, маркировката 
„CE“ е следвана от идентификационния 
номер на нотифицирания орган, 
отговарящ за процедурите за оценяване 
на съответствието по член 42. 
Идентификационният номер също се 
посочва върху всеки рекламен 
материал, който указва, че изделието 
отговаря на правните изисквания за 
маркировката „СЕ“.

5. Когато е приложимо, маркировката 
„CE“ е следвана от идентификационния 
номер на нотифицирания орган, 
отговарящ за процедурите за оценяване 
на съответствието по член 42. 
Идентификационният номер и 
информацията за контакт на 
отговорния нотифициран орган също 
се посочват върху всеки рекламен 
материал, който указва, че изделието 
отговаря на правните изисквания за 
маркировката „СЕ“.

Or. en

Изменение 432
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
съществена промяна на 
характеристиките му във връзка с 
действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
промяна на характеристиките му във 
връзка с действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

Or. en

Изменение 433
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
съществена промяна на 
характеристиките му във връзка с 
действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
съществена промяна на 
характеристиките му във връзка с 
действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
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изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

изделието. За изделия, състоящи се от 
повече от една имплантируема част, 
също така се гарантира, че 
артикулът не изисква замяната на 
цялото изделие поради 
несъвместимост с функциониращата 
част от изделието. На разположение 
на компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

Or. en

Изменение 434
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
съществена промяна на 
характеристиките му във връзка с 
действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
промяна на характеристиките му във 
връзка с действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото.

Or. en

Изменение 435
Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елемент, който е специално 
предназначен да замени част или 
компонент на изделие и който 
съществено променя характеристиките 
във връзка с действието или 
безопасността на изделието, се счита за 
изделие.

2. Елемент, който е специално 
предназначен да замени част или 
компонент на изделие и който 
съществено променя характеристиките 
във връзка с действието или 
безопасността на изделието, се счита за 
изделие и трябва да отговаря на 
изискванията по настоящия 
регламент.

Or. de

Изменение 436
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие в 
съответствие с препоръките на 
производителя на изделието, трябва 
да гарантира, че това не се отразява 
отрицателно върху неговите 
свойства или безопасност.

Or. de

Изменение 437
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие, без 
да има препоръка за преработване от 
производителя на изделието или не се 
съобразява с нея или я пренебрегва, се 
счита за производител по смисъла на 
настоящия регламент.

Or. de

Изменение 438
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 22а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Отговорност в случай на вреди, 

причинени на пациента от 
медицинско изделие от клас IIб или 

клас III
Производителят ще носи юридическа 
отговорност за вредите, причинени 
от медицинско изделие от клас IIб 
или клас III на пациента, освен ако 
може да докаже, че вредите са 
причинени от неправилно прилагане 
от здравния специалист или 
пациента, когато е уместно.

Or. en

Обосновка

Следва да е ясно кой носи отговорността в случай на вреди за пациента.

Изменение 439
Милан Цабърнох
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изделията, различни от изделията, 
изработени по поръчка, или от 
изпитваните изделия, и за периода по 
член 8, параграф 4 икономическите 
оператори трябва да могат да посочат:

За изделията, различни от изделията, 
изработени по поръчка, или от 
изпитваните изделия, и за период от 
10 години, икономическите оператори 
трябва да могат да посочат:

Or. cs

Изменение 440
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, различни от изделията, 
изработени по поръчка, и от 
изпитваните изделия, в Съюза се 
създава система за уникална 
идентификация на изделията. Системата 
за UDI дава възможност за 
идентификация и проследимост на 
изделията и се състои от следното:

1. За изделията от клас ІІ нагоре, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, и от изпитваните изделия, в 
Съюза се създава система за уникална 
идентификация на изделията. Системата 
за UDI дава възможност за 
идентификация и проследимост на 
изделията и се състои от следното:

Or. de

Изменение 441
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, различни от изделията, 
изработени по поръчка, и от 
изпитваните изделия, в Съюза се 

1. За изделията, различни от изделията, 
изработени по поръчка, и от 
изпитваните изделия, в Съюза се 
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създава система за уникална 
идентификация на изделията. Системата 
за UDI дава възможност за 
идентификация и проследимост на 
изделията и се състои от следното:

създава единна система за уникална 
идентификация на изделията. Системата 
за UDI дава възможност за 
идентификация и проследимост на 
изделията, ако е възможно е 
съгласувана със световния 
нормативен подход за уникална 
идентификация на изделията в 
областта на медицинските изделия, и 
се състои от следното:

Or. en

Обосновка

Думата „единна“ трябва да бъде включена, за да се гарантира, че имаме единен и 
хармонизиран подход за уникална идентификация на изделията в Европа и, когато е 
възможно, в световен мащаб.

Изменение 442
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква д) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Системата за UDI е жизненоважен компонент от новата нормативна система и 
доставчиците на UDI следва да гарантират по-голяма степен на изпълнение на 
ролята си.

Изменение 443
Мариан Харкин
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Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за определяне на изделията, 
категориите или групите изделия, чиято 
идентификация се основава на 
системата за UDI, както е определена в 
параграфи 1—6, и за сроковете за 
внедряването Й. Въз основа на подход, 
основан на риска, внедряването на 
системата за UDI е постепенно, като 
се започне с изделията от най-
високорисковия клас;

a) за определяне на изделията, 
категориите или групите изделия, чиято 
идентификация се основава на 
системата за UDI, както е определена в 
параграфи 1—6, и за сроковете за 
внедряването Й. Въз основа на подход, 
основан на риска, внедряването на 
системата за UDI е ограничено до
изделията от най-високорисковия клас;

Or. en

Обосновка

Задължителните изисквания в рамките на бъдещата Система за уникална 
идентификация на изделията (UDI) следва да се ограничат до изделия с по-висок риск, 
за да се избегне създаването на прекомерна административна и финансова тежест в 
здравеопазването без съответни подобрения във връзка с безопасността на пациента.

Изменение 444
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 7 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за определяне на данните, които да се 
включат в идентификатора на 
производството, който въз основа на 
подход, основан на риска, може да 
варира съобразно класа в зависимост 
от риска на изделието;

б) за определяне на данните, които да се 
включат в идентификатора на 
производството;

Or. en

Обосновка

Задължителните изисквания в рамките на бъдещата Система за уникална 
идентификация на изделията (UDI) следва да се ограничат до изделия с по-висок риск, 
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за да се избегне създаването на прекомерна административна и финансова тежест в 
здравеопазването без съответни подобрения във връзка с безопасността на пациента.

Изменение 445
Аня Вайсгербер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съответствието с вече наличните 
на пазара системи за идентификация 
на медицински изделия.

Or. de

Обосновка

За безпрепятствено протичане на идентификацията е важно системите за обратно 
проследяване да бъдат технически съвместими.

Изменение 446
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) съвместимост с други системи за 
проследимост, използвани от 
заинтересованите страни, работещи
с медицински изделия

Or. en

Обосновка

Вероятно е електронна система за удостоверяване в областта на медицината да 
бъде въведена съгласно Директивата относно фалшифицирани лекарствени продукти. 
Важно е системите за медицински изделия и лекарствени продукти да са съвместими, 
в противен случай това ще доведе до значителна и евентуално неуправляема тежест 
за агентите във веригата на доставка, работеща с двата вида продукти.
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Изменение 447
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) съвместимостта с други системи 
за проследимост, използвани от 
заинтересованите страни, работещи 
с медицински изделия

Or. en

Обосновка

Вероятно е електронна система за удостоверяване в областта на медицината да 
бъде въведена съгласно Директивата относно фалшифицирани лекарствени продукти. 
Важно е системите за медицински изделия и лекарствени продукти да са съвместими, 
в противен случай това ще доведе до значителна и евентуално неуправляема тежест 
за агентите във веригата на доставка, работеща с двата вида продукти.

Изменение 448
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – точка да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта на системите за 
UDI с показателите за безопасност, 
установени в рамките на 
Директива 2011/62/ЕС за изменение на 
Директива 2001/83/ЕО за 
утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба по 
отношение на предотвратяването на 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в законната 
верига на доставка.
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Изменение 449
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 8 – точка да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта с другите 
системи за проследяване, използвани 
от заинтересованите страни, 
работещи с медицински изделия.

Or. fr

Обосновка

Система за електронно удостоверяване на автентичността на лекарствените 
средства би следвало да е вече въведена в съответствие с директивата за 
фалшифицираните лекарствени продукти. Важно е системите, предназначени за 
медицинските изделия и за лекарствените продукти, да бъдат съвместими, за да не се 
създава прекалено голямата тежест за участниците във веригата на доставка, 
които работят с двата вида продукти.


