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Изменение 450
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Един единствен задължителен език за регистрация е за предпочитане.

Изменение 451
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди изделие, различно от изделие, 
изработено по поръчка, или от 
изпитвано изделие, да се пусне на 
пазара, производителят или негов 
упълномощен представител подава към 
електронната система информацията по 
параграф 1.

2. Преди изделие, различно от изделие, 
изработено по поръчка, или от 
изпитвано изделие, да се пусне на 
пазара, производителят или негов 
упълномощен представител подава към 
електронната система информацията по 
параграф 1.
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Трябва да се гарантира, че не са 
необходими допълнителни 
национални регистрации.

Or. de

Изменение 452
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Не по-късно от две години след 
подаване на информацията съгласно 
параграфи 2 и 3, а след това на всеки две
години, съответният икономически 
оператор потвърждава точността на 
данните. При липса на потвърждение 
през шестте месеца след изискуемата 
дата държавите членки могат да 
предприемат мерки за временно 
преустановяване или ограничаване по 
друг начин на предоставянето на пазара 
на изделието в рамките на територията 
си до момента на изпълнение на 
задължението по настоящия параграф.

5. Не по-късно от пет години след 
подаване на информацията съгласно 
параграфи 2 и 3, а след това на всеки 
пет години, съответният икономически 
оператор потвърждава точността на 
данните. При липса на потвърждение 
през шестте месеца след изискуемата 
дата държавите членки могат да 
предприемат мерки за временно 
преустановяване или ограничаване по 
друг начин на предоставянето на пазара 
на изделието в рамките на територията 
си до момента на изпълнение на 
задължението по настоящия параграф.

Or. de

Изменение 453
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резюме във връзка с безопасността и 
клиничното действие

Доклад относно безопасността и 
клиничното действие

Or. es
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Изменение 454
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резюме във връзка с безопасността и
действието

Доклад относно безопасността и
клиничното действие

Or. en

Изменение 455
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резюме във връзка с безопасността и 
действието

Доклад относно безопасността и 
клиничното действие

Or. en

Изменение 456
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие и го актуализира със 
заключенията от доклада за 
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на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие, 
посочено в приложение ХІІІ, част Б, 
точка 3. То се съставя така, че да е ясно 
предназначението, и на езика на 
държавата, в която медицинското 
изделие се пуска на пазара. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

Or. en

Изменение 457
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя доклад във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие, съдържащ всички 
резултати от клиничните тестове и 
проучвания. Той се съставя така, че да е 
ясен за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

Or. fr

Изменение 458
Томас Улмер, Петер Лизе
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в 
клас ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

1. За изделията, класифицирани в 
клас ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя доклад във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие, съдържащ резултатите от 
клиничните проучвания и 
клиничните изпитвания. Той се 
съставя така, че да е ясен за целевия 
потребител. Проектът на този доклад е 
част от документацията, която трябва да 
се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 42, и се валидира от 
същия орган.

Or. de

Обосновка

Всички технически и клинични данни, свързани с дадено медицинско изделие, следва да 
се предоставят на пациентите и медицинския персонал, с изключение на защитените 
права на интелектуална собственост. Тази информация е необходима на лекарите и 
хирурзите, за да изберат медицинските изделия, които да използват въз основа на 
тяхната ефективност и безопасност.

Изменение 459
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят предоставя доклад във 
връзка с безопасността и клиничното 
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действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

действие, който включва пълни 
резултати от клинични проучвания и 
изпитвания. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител, като се 
прави разлика между 
информационните нужди на 
пациентите и на медицинските 
специалисти. Проектът на това резюме 
е част от документацията, която трябва 
да се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 42, и се валидира от 
същия орган. До резюмето също се 
предоставя публичен достъп.

Or. en

Изменение 460
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя доклад 
относно безопасността и клиничното 
действие, който включва резултатите 
от клиничните проучвания и оценки. 
Той се съставя така, че да е ясен за 
целевия потребител. Проектът на този 
доклад е част от документацията, която 
трябва да се представя на 
нотифицирания орган при оценяване на 
съответствието съгласно член 42, и се 
валидира от същия орган.

Or. es
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Изменение 461
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 
на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 42, и се валидира от същия орган.

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя доклад във 
връзка с безопасността и клиничната 
информация, събрана по време на
клиничното изпитване, и резюме, 
съставени така, че да са подробни и 
лесни за разбиране. Проектът на този 
доклад е част от документацията, която 
трябва да се представя на 
нотифицирания орган при оценяване на 
съответствието съгласно член 42, и се 
валидира от същия орган. Резюмето на 
доклада във връзка с безопасността и 
клиничното действие се оповестява 
публично чрез европейската банка 
данни съгласно член 27.

Or. en

Изменение 462
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в клас 
ІІІ, и имплантируемите изделия, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, 
производителят изготвя резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 
действие. То се съставя така, че да е 
ясно за целевия потребител. Проектът 

1. За изделията, за които се подава 
заявление за процедура за разрешение 
за търговия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, или от 
изпитваните изделия, производителят 
изготвя доклад и резюме във връзка с 
безопасността и клиничното действие. 
То се съставя така, че да е ясно за 
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на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган
при оценяване на съответствието 
съгласно член 42, и се валидира от 
същия орган.

целевия потребител. Проектът на този
доклад е част от документацията, която 
трябва да се представи на националния 
орган или на Агенцията, според 
случая, вземащи участие в 
процедурата за разрешение за 
търговия.

Or. en

Изменение 463
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Пълният доклад и резюмето се 
предоставят на обществеността 
чрез Eudamed.

Or. en

Изменение 464
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя формата и 
представянето на данните, които да се 
включат в резюмето във връзка с 
безопасността и клиничното действие. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 88, 
параграф 2.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя формата и 
представянето на данните, които да се 
включат в доклада и в резюмето във 
връзка с безопасността и клиничната 
информация. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в член 88, параграф 2.

Or. en
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Изменение 465
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Лекарите  и медицинските 
специалисти следва да имат достъп 
до всички области на Европейската 
банка данни за медицинските изделия 
(Eudamed).

Or. de

Изменение 466
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Докладваните данни се проверяват 
и оценяват от Eudamed, преди да се 
направят достъпни.

Or. de

Изменение 467
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за изделията, пуснати 
на пазара, за съответните сертификати, 

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за изделията, пуснати 
на пазара, за съответните сертификати, 
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издадени от нотифицираните органи, и 
за съответните икономически 
оператори;

издадени от нотифицираните органи, и 
за съответните икономически 
оператори, като при този високо 
иновативен пазар обаче е важно да се 
запазят търговските тайни на 
производителите;

Or. de

Изменение 468
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за изделията, пуснати 
на пазара, за съответните сертификати, 
издадени от нотифицираните органи, и 
за съответните икономически 
оператори;

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността чрез централен 
информационен пункт, където 
пациентите могат да питат, 
търсят и намират информация за 
изделията, пуснати на пазара, за 
съответните сертификати, издадени от 
нотифицираните органи, и за 
съответните икономически оператори;

Комисията разработва насоки в 
консултация със заинтересовани 
лица, включително с компетентните 
органи на държавите членки, 
изследователската общност и 
пациентски и потребителски 
организации, и определя точното 
съдържание и формат на 
информацията, която да се 
публикува.

Or. en

Изменение 469
Мишел Риваси, Корин Льопаж
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за изделията, пуснати 
на пазара, за съответните сертификати, 
издадени от нотифицираните органи, и 
за съответните икономически 
оператори;

а) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за изделията, пуснати 
на пазара, както и за изделията, 
отстранени от пазара, за съответните 
сертификати, издадени от 
нотифицираните органи, и за 
съответните икономически оператори;

Or. en

Обосновка

От изключителна важност за безопасността на пациентите и за да се избегнат 
ненужни административни тежести и разходи е да се проследяват изделията, 
отстранени от пазара.

Изменение 470
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за клиничните 
изпитвания и да позволява на 
спонсорите на клинични изпитвания, 
провеждани в повече от една държава 
членка, да изпълняват задълженията за 
информиране по членове 50—60.

в) да осигурява възможност за 
необходимото информиране на 
обществеността за клиничните 
изпитвания, за медицинските 
специалисти да разполагат с 
подходящ достъп до резултатите от 
клинични изпитвания и да позволява 
на спонсорите на клинични изпитвания, 
провеждани в повече от една държава 
членка, да изпълняват задълженията за 
информиране по членове 50—60.

Or. en
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Обосновка

Европейската банка данни осигурява главния портал, чрез който се предоставя 
достъп до информация от жизненоважно значение, свързана с общественото здраве. 
Информацията, свързана с клинични изпитвания, следва да бъде на разположение на 
широката общественост, както и на медицинските специалисти.

Изменение 471
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 27 — параграф 1 — буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да осигурява възможност на 
обществеността и на медицинските 
специалисти да имат общ поглед 
върху контролните данни и 
дейностите по наблюдение на пазара

Or. en

Обосновка

Европейската банка данни следва редовно да предоставя общ преглед на контролните 
данни и дейностите по наблюдение на пазара.

Изменение 472
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Електронната система за 
регистрация на подизпълнители и 
възлагане на подизпълнители в 
съответствие с посоченото в член 29, 
буква а).

Or. en
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Изменение 473
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) електронната система за доклади 
за безопасност и клинични данни, и 
резюметата на доклада за 
безопасност и клинични данни, 
посочени в член 26.

Or. en

Изменение 474
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Данните се въвеждат в Eudamed от 
държавите членки, нотифицираните 
органи, икономическите оператори и
спонсорите, както е посочено в 
разпоредбите относно електронните 
системи по параграф 2.

3. Данните се въвеждат в Eudamed от 
Агенцията, държавите членки, 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите, 
медицинските специалисти и 
пациентите, както е посочено в 
разпоредбите относно електронните 
системи по параграф 2.

Or. en

Изменение 475
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата информация, събирана и 4. Цялата информация, събирана и 
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обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите 
и обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по 
параграф 2.

обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите, 
медицинските специалисти и 
обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 476
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите 
и обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по 
параграф 2.

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите, 
медицинските специалисти и 
обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по 
параграф 2.

Or. de

Обосновка

Медицинските специалисти трябва да имат достъп до всички данни, свързани с 
медицинската употреба, за да направят избор кои продукти да използват въз основа 
на тяхната ефективност и безопасност, като следва да бъдат информирани относно 
възможните странични ефекти и действията по изтегляне.

Изменение 477
Марина Янакудакис, Анна Росбах
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите 
и обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по 
параграф 2.

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията.
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, 
медицинските специалисти,
спонсорите и обществеността в 
степента, която е определена в 
разпоредбите по параграф 2.

Or. en

Изменение 478
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за 
нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите 
и обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по параграф 
2.

4. Цялата информация, събирана и 
обработвана от Eudamed, е достъпна за 
държавите членки и Комисията. 
Информацията е достъпна за
Агенцията, нотифицираните органи, 
икономическите оператори, спонсорите, 
медицинските специалисти и 
обществеността в степента, която е 
определена в разпоредбите по параграф 
2.

Or. es

Изменение 479
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Информацията, съдържаща се в 
европейската банка данни следва да 
бъде надеждна, прозрачна и удобна за 
ползване от потребителите, като 
позволява на обществеността и на 
медицинските специалисти да 
сравняват информация за 
регистрирани изделия, икономически 
оператори, клинични изпитвания, 
контролни данни и дейности по 
наблюдение на пазара.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 480
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. При разработването на 
европейската банка данни Комисията 
се консултира с групи на пациентите 
и здравни специалисти.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 481
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки могат да 
решат, че оценката и наблюдението, 
посочени в параграф 1, се провеждат 
от национален орган по акредитация 
по смисъла на и в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 482
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, съблюдава 
поверителността на информацията, 
която получава. Той обаче обменя 
информация за нотифицираните органи 

5. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, съблюдава 
аспектите, свързани с
поверителността на информацията, 
която получава. Той обаче обменя 
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с другите държави членки и Комисията. информация за нотифицираните органи 
с другите държави членки и Комисията.

Or. en

Изменение 483
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Крайната отговорност за 
нотифицираните органи и 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, се носи от 
държавата членка, в която те се 
намират. Държавата членка е 
длъжна да провери дали определеният 
национален орган, който отговаря за 
нотифицираните органи, изпълнява 
както трябва своята работа по 
оценката, определянето и 
нотифицирането на органите за 
оценяване на съответствието и по 
наблюдението на нотифицираните 
органи, както и дали определеният 
национален орган, който отговаря за 
нотифицираните органи, работи 
безпристрастно и обективно.
Държавите членки информират 
Комисията и останалите държави 
членки за своите национални процедури 
за оценка, определяне и нотифициране 
на органите за оценяване на 
съответствието и за наблюдението на 
нотифицираните органи, както и за 
всякакви промени в тази връзка.

Or. da

Изменение 484
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Тази информация е обществено 
достъпна

Or. en

Изменение 485
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Нотифицираният орган публикува 
списък на своя персонал, който 
отговаря за оценяването на 
съответствието и сертифицирането 
на медицинските изделия. Списъкът 
съдържа най-малкото 
квалификациите, автобиографията и 
декларацията за липса на конфликт 
на интереси за всеки член на 
персонала. Списъкът се изпраща на 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, който 
проверява дали персоналът отговаря 
на изискванията на настоящия 
регламент. Списъкът се изпраща и на 
Комисията.
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Or. da

Изменение 486
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 29а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29а
Електронна система за регистрация 
на подизпълнители и възлагане на 
подизпълнители
1. В сътрудничество с държавите 
членки Комисията създава и 
управлява електронна система за 
събиране и обработка на 
информацията за подизпълнители и 
за възлагане на подизпълнители, 
както и за специфичните задачи, за 
които те отговарят.
2. Преди да е възможно да се извърши 
ефективно подвъзлагане на 
обществени субекти или външни 
експерти, нотифицираният орган, 
който възнамерява да подвъзложи 
специфични задачи, свързани с оценка 
на съответствието или който е 
прибегнал до подизпълнител за 
специфични задачи, свързани с оценка 
на съответствието, регистрира 
тяхното/техните име/имена и 
техните специфични задачи.
3. В срок до една седмица след всяка 
евентуална промяна във връзка с 
информацията по параграф 1, 
съответният икономически оператор 
актуализира данните в електронната 
система.
4. Данните, които съдържа 
електронната система, са достъпни 
за обществеността.
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Or. en

Изменение 487
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 488
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи отговарят на 
организационните и общите изисквания 
и на изискванията към управлението На 
качеството, ресурсите и процесите, 
необходими за изпълнение на задачите 

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

им, за които са определени в 
съответствие с настоящия регламент. В 
тази връзка наличието на постоянен 
„вътрешен“ административен, 
технически и научен персонал с 
медицински, технически и — където е 
възможно — фармакологични знания 
е от ключово значение. Постоянен 
„вътрешен“ персонал се използва, но 
нотифицираните органи трябва да 
разполагат с възможността да могат 
да наемат външни експерти по 
конкретен повод, на временна база и 
при необходимост. Минималните 
изисквания, на които трябва да 
отговарят нотифицираните органи, са 
определени в приложение VІ.

Or. en

Изменение 489
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
или допълнение на минималните 
изисквания по приложение VІ от 
гледна точка на техническия прогрес 
и като взема предвид минималните 
изисквания, необходими за оценяване 
на специфични изделия, категории 
или групи изделия.

заличава се

Or. de

Изменение 490
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 89 за изменение или допълнение 
на минималните изисквания по 
приложение VІ от гледна точка на 
техническия прогрес и като взема 
предвид минималните изисквания, 
необходими за оценяване на 
специфични изделия, категории или 
групи изделия.

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 89 за допълнение на изискванията
по приложение VІ от гледна точка на 
техническия прогрес и като взема 
предвид изискванията, необходими за 
оценяване на специфични изделия, 
категории или групи изделия.

Or. de

Обосновка

За да бъдат изработени уеднаквени изисквания за нотифицираните органи във всички 
държави членки и да се гарантират честни и равни условия, вместо израза 
„минимални изисквания“ следва по-добре да се използва думата „изисквания“, на 
които трябва да отговарят тези органи. Единствено двата съзаконадателя, но не и 
Комисията, са оправомощени да променят съществените изисквания по 
приложение VI. Комисията може да допълва изискванията.

Изменение 491
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Годишната оценка на 
нотифицирани органи, както е 
определена в член 35, параграф 3, 
включва проверка на съответствието 
на подизпълнителя
(подизпълнителите) и дъщерното 
дружество(дружества) на 
нотифицираните органи съгласно 
изискванията, определени в 
приложение VI.
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Изменение 492
Кристофер Фйелнер, Анна Росбак

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 493
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 По отношение на организационните 
и общите изисквания и на 
изискванията към управлението на 
качеството по раздели 1 и 2 от 
приложение VІ, съответната 
документация може да се представя 
под формата на валиден сертификат 
и съответния доклад за оценка, 

заличава се
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издаден от национален орган по 
акредитация в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 765/2008. Приема 
се, че органът за оценяване на 
съответствието отговаря на 
изискванията, обхванати от 
сертификата, издаден от такъв орган 
по акредитация.

Or. en

Изменение 494
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 495
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В срок до 14 дни от представянето по 
параграф 2 Комисията създава група за 
съвместна оценка от най-малко трима
експерти, избрани от списък на 
експерти, които са квалифицирани за 
оценка на органите за оценяване на 
съответствието. Списъкът се създава от 
Комисията в сътрудничество с КГМИ. 
Поне един от тези експерти е 
представител на Комисията, поне един 
втори експерт идва от държава 
членка, различна от държавата 
членка, в която е установен органът
за оценяване на съответствието, 
който е подал заявлението, и
представителят на Комисията
ръководи групата за съвместна оценка.

Or. de

Обосновка

За да може да се гарантира по-голяма обективност при вземането на решения, в 
оценката, наред с представителя на Комисията, следва да участва и експерт от 
друга държава членка. На един ръководител на група следва да съответстват поне 
2 експерти.

Изменение 496
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мненията относно несъответствието на 
орган с изискванията по приложение VІ 
се изказват по време на процеса на 
оценка и се обсъждат между 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка, за да се достигне до 
съгласие по отношение на оценката на 

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

заявлението. В случай на различно 
мнение към доклада за оценка, който 
изготвя отговарящият национален 
орган, може да се приложи отделно 
становище на групата за оценка, в 
което се излагат опасенията относно 
нотифицирането.

Or. de

Обосновка

Ако групата за оценка и националният компетентен орган не могат да се договорят 
за постигане на съгласие по отношение на оценката на заявлението, в отделно 
становище групата за оценка следва да поясни своите мотиви пред Комисията и 
КГМИ.

Изменение 497
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, представя 
доклада за оценката си и своя проект на 
нотификация на Комисията, която 
незабавно предава тези документи на 
КГМИ и членовете на групата за 
съвместна оценка. При поискване от 
Комисията тези документи се 
представят от органа най-много на три 
официални езика на Съюза.

5. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, представя 
доклада за оценката си и своя проект на 
нотификация на Комисията, която 
незабавно предава тези документи на 
КГМИ и членовете на групата за 
съвместна оценка. В случай на отделно 
становище на групата за оценка, то 
също се представя на Комисията, за 
да бъде предадено на КГМИ. При 
поискване от Комисията тези документи 
се представят от органа най-много на 
три официални езика на Съюза.

Or. de

Обосновка

Ако групата за оценка и националният компетентен орган не могат да се договорят 
за постигане на съгласие по отношение на оценката на заявлението, в отделно 
становище групата за оценка следва да поясни своите мотиви пред Комисията и 
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КГМИ. 

Изменение 498
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Групата за съвместна оценка 
представя окончателното си
становище по доклада за оценка,
проекта на нотификация и евентуално 
отделното становище на групата за 
оценка в срок до 21 дни от 
получаването на тези документи, а 
Комисията незабавно предава 
становището на КГМИ. В срок до 
21 дни от получаването на становището 
на групата за съвместна оценка КГМИ 
излиза с препоръка по проекта на 
нотификация, която съответният 
национален орган надлежно взема 
предвид с оглед на решението си за 
определяне на нотифицирания орган. 
Ако националният компетентен 
орган вземе своето решение в 
противоречие с препоръката на 
КГМИ, това решение трябва да се 
обясни на Комисията в писмена 
форма, като се посочват причините.

Or. de

Обосновка

Следва да е възможно да се вземе решение относно нотифицикацията на 
нотифицирания орган, различно от препоръката на координационната група, само по 
обективни, ясно посочени причини.

Изменение 499
Кристел Шалдемозе
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Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Комисията приема насоки за 
минималния срок на времетраене на 
процеса за оценка на съответствието 
и дава указания за средното време за 
всеки вид медицинско изделие в 
процеса за оценка на 
съответствието.

Or. en

Изменение 500
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки могат да 
нотифицират единствено органи за 
оценяване на съответствието, които 
отговарят на изискванията по 
приложение VІ и изискванията на 
групата за съвместна оценка по 
член 32, параграф 3 и са получили 
положителна оценка от КГМИ 
(член 44a (нов)).

Or. de

Изменение 501
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се осигури единно, общо за цяла Европа прилагане на процедурата за 
нотификация за нотифицирани органи, изпълнението на изискванията, определени в 
приложение VI за нотифицирането на органи за оценка на съответствието следва да 
бъдат задължителни.

Изменение 502
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Във всички случаи, в които органът, 
подаващ заявление, заявява, че е 
компетентен във връзка с изделия, 
включени в клас III, тези, които са 
имплантирани в тялото, съдържащи 
вещество, което се счита за 
лекарствен продукт или използващи 
нежизнеспособни тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход, или техни производни, 
държавите членки могат да 
нотифицират единствено органи за 
оценка на съответствието, които са 
били оценени съвместно с Комисията, 
КГМИ и националния орган, който 
отговаря за нотифицираните органи 
от държавата членка, в която 
органът, който подава заявление, е 
установен.
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Or. en

Изменение 503
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В нотификацията ясно се посочва 
сферата на компетентност, като се 
указват дейностите по оценяване на 
съответствието, процедурите за 
оценяване на съответствието и типа 
изделия, които нотифицираният орган 
има право да оценява.

В нотификацията ясно се посочва 
сферата на компетентност, като се 
указват дейностите по оценяване на 
съответствието, процедурите за 
оценяване на съответствието и типа и 
класа изделия, които нотифицираният 
орган има право да оценява.

Or. de

Обосновка

Посочването на класа изделия е необходимо, за да може да се извърши всеобхватно и 
точно определяне, контрол и наблюдение на нотифицираните органи, включително 
тяхната специализация.

Изменение 504
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно или частично да се приеме, 
Комисията съответно публикува 
нотификацията.

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно да се приеме, Комисията 
съответно публикува нотификацията и 
също така добавя информацията, 
свързана с нотификацията на 
нотифицирания орган в 
електронната система, посочена в 
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член 27, параграф 2.

Or. en

Изменение 505
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с параграф 
8 КГМИ или Комисията е на мнение, че 
нотификацията може напълно или 
частично да се приеме, Комисията 
съответно публикува нотификацията.

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с параграф 
8 КГМИ или Комисията е на мнение, че 
нотификацията може напълно или 
частично да се приеме, Комисията 
съответно публикува нотификацията.

Паралелно с това Комисията 
въвежда също така информацията, 
свързана с нотификацията на 
нотифицирания орган, в 
електронната система, упомената в 
член 27, параграф 2е). Тази публикация 
се придружава от окончателния 
доклад за оценка, изготвен от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, 
становището на групата за 
съвместна оценка и препоръката на 
КГМИ, упоменати в параграфа на 
настоящия член.
Данните, съдържащи се в 
електронната система, са достъпни 
за държавите членки и Комисията.

Or. fr

Обосновка

Процесът на публикуване на нотификацията от Европейската комисия трябва да 
бъде уточнен. Публикацията трябва да бъде обоснована от всички доклади и 
становища, въз основа на които се извършва нотификацията.
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Изменение 506
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно или частично да се приеме, 
Комисията съответно публикува 
нотификацията.

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно или частично да се приеме, 
Комисията съответно публикува 
нотификацията.

Подробна информация за 
нотификацията, като например 
класът и типологията на изделията, 
се прави публично достояние.

Or. en

Изменение 507
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно или частично да се приеме, 
Комисията съответно публикува 
нотификацията.

9. Когато не са повдигнати възражения 
съгласно параграф 7 или когато след 
консултация в съответствие с 
параграф 8 КГМИ или Комисията е на 
мнение, че нотификацията може 
напълно или частично да се приеме, 
Комисията съответно публикува 
нотификацията.

Пълната информация за 
нотификацията, включително 
приложенията, се правят публично 
достояние. 
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Or. en

Изменение 508
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията определя 
идентификационен номер на всеки 
нотифициран орган, за когото 
нотификацията е приета съгласно 
член 33. Тя определя само един такъв 
номер, дори когато органът е 
нотифициран съгласно няколко акта на 
Съюза.

1. Комисията определя 
идентификационен номер на всеки 
нотифициран орган, за когото 
нотификацията е приета съгласно 
член 33. Тя определя само един такъв 
номер, дори когато органът е 
нотифициран съгласно няколко акта на 
Съюза. Органи, нотифицирани 
съгласно Директива 90/385/ЕИО и 
Директива 93/42/EИО, запазват 
определения им идентификационен 
номер в случай на успешно повторно 
нотифициране.

Or. de

Обосновка

Съществуващите нотифицирани органи следва да запазят своите идентификационни 
номера в случай на повторно нотифициране. По този начин се избягват ненужните 
бюрократични тежести, като напр. адаптирането на различните европейски бази 
данни към новите идентификационни номера и свързания с големи разходи обмен на 
етикетите на продуктите.

Изменение 509
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 35а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 35а
Държавите членки гарантират, че 
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разполагат действаща със система 
от санкции, в случай че 
нотифицираните органи не изпълнят 
минималните изисквания. Тази 
система е прозрачна и 
пропорционална на естеството и 
степента на несъответствието.

Or. en

Изменение 510
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ, и също така 
оценява дали неговият/неговите 
подизпълнител/подизпълнители и 
дъщерно/дъщерни 
дружество/дружества отговарят на 
тези изисквания. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

Or. en

Изменение 511
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
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органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган. Оценката също 
така включва преглед на примери за 
оценки на проектното досие, 
извършени от нотифицирания орган, 
за да се определи текущата 
компетентност на нотифицирания 
орган и качеството на неговите 
оценки, по-специално способността 
на нотифицирания орган да оценява и 
прави преценка на клинични 
доказателства.

Or. en

Изменение 512
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ, като оценява също 
така дали тези изисквания се спазват 
от неговите дъщерни предприятия и 
подизпълнители. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган, и ако е 
необходимо, в неговите дъщерни 
предприятия и подизпълнители, 
разположени на територията на 
Съюза или извън него.

Or. fr
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Обосновка

Дъщерните предприятия и подизпълнителите трябва да се вземат под внимание при 
проверката на нотифицираните органи.

Изменение 513
Мишел Риваси, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

3. Поне веднъж годишно националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, оценява дали всеки 
нотифициран орган, за който отговаря, 
продължава да изпълнява изискванията 
по приложение VІ. Тази оценка включва 
внезапна проверка на място
посещение на място във всеки 
нотифициран орган.

Or. en

Изменение 514
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 
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параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган.

параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган или на дъщерно 
дружество, или подизпълнител на 
нотифициран орган.

Or. en

Изменение 515
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по приложение 
VІ, се извършва от националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи на 
държавата членка, където е установен 
органът, и от група за съвместна оценка, 
създадена в съответствие с процедурата 
по член 32, параграфи 3 и 4. По искане 
на Комисията или държава членка 
КГМИ може да започне процеса по 
оценка, описан в настоящия параграф, 
по всяко време, когато съществуват 
обосновани опасения относно 
изпълнението към съответния момент 
на изискванията по приложение VІ от 
страна на даден нотифициран орган.

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по приложение 
VІ, се извършва от националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи на 
държавата членка, където е установен 
органът, и от група за съвместна оценка, 
създадена в съответствие с процедурата 
по член 32, параграфи 3 и 4. По искане 
на Комисията или държава членка 
КГМИ може да започне процеса по 
оценка, описан в настоящия параграф, 
по всяко време, когато съществуват 
обосновани опасения относно 
изпълнението към съответния момент 
на изискванията по приложение VІ от 
страна на даден нотифициран орган, 
негово дъщерно предприятие или 
подизпълнител.

Or. fr
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Обосновка

Дъщерните предприятия и подизпълнителите трябва да се вземат под внимание при 
проверката на нотифицираните органи.

Изменение 516
Рихард Зебер

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 
параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган.

4. Две години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
две години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 
параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган.

Or. en

Изменение 517
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган продължава да 
изпълнява изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 
параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган.

4. Три години след нотификация на 
нотифициран орган и след това на всеки 
три години, оценката, дали 
нотифицираният орган, неговите 
дъщерни дружества и 
подизпълнители продължават да 
изпълняват изискванията по 
приложение VІ, се извършва от 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи на държавата 
членка, където е установен органът, и от 
група за съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по член 32, 
параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка КГМИ 
може да започне процеса по оценка, 
описан в настоящия параграф, по всяко 
време, когато съществуват обосновани 
опасения относно изпълнението към 
съответния момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган.

Пълните резултати от тези оценки 
се публикуват.

Or. en

Обосновка

Дъщерните дружества и подизпълнителите на нотифицирания орган следва да бъдат 
включени в тригодишната оценка, за да се гарантира, че органите са извършили 
цялостна оценка на нотифицирания орган и на неговите дейности. Освен това е 
важно с оглед на доверието и прозрачността към всички заинтересовани лица, 
резултатите от оценките да бъдат оповестени публично.

Изменение 518
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За органи за оценка на 
съответствието, които са 
нотифицирани за изделия от клас III, 
оценката, посочена в параграф 4 от
този член се извършва всяка година. 
Оценката включва преглед на примери 
за оценки на проектното досие, 
извършени от нотифицирания орган, 
за да се определи текущата 
компетентност на нотифицирания 
орган и качеството на неговите 
оценки, по-специално способността 
на нотифицирания орган да оценява и 
прави преценка на клинични 
доказателства.

Or. en

Обосновка

Оценките за одобрение преди пускане на пазара, извършвани от нотифицираните 
органи за медицински изделия от клас III с най-висок риск, следва да са на възможно 
най-високо ниво. За да се гарантира затегнат контрол от страна на държавите 
членки и Комисията, мониторинга на нотифицираните органи, одобрени да оценяват 
изделия от клас III трябва да се извършва по-често — веднъж в годината вместо 
веднъж на три години — и трябва по-специално да включва преглед на примери за 
медицинските изделия, които те са одобрили.

Изменение 519
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Всяка година нотифицираните 
органи представят годишен доклад за 
дейността, съдържащ 
информацията, посочена в 
приложение VI, точка 5, пред 
отговорния за тях компетентен 
орган и пред Комисията, която го 
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предава на КГМИ.

Or. fr

Обосновка

От нотифицираните органи следва да се изисква да изготвят годишен доклад за 
дейността на вниманието на компетентния орган и Европейската комисия.

Изменение 520
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 521
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Производителите и съответните медицински специалисти трябва също така да 
бъдат осведомени при спиране на действието, ограничаване или оттегляне на 
нотификация.

Изменение 522
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на ограничаване, спиране на 
действието или оттегляне на 
нотификацията държавата членка 
предприема подходящите стъпки, за да
гарантира, че досиетата на този орган се 
обработват от друг нотифициран орган 

3. В случай на ограничаване, спиране на 
действието или оттегляне на 
нотификацията държавата членка 
незабавно информира Комисията, 
която предприема подходящите 
стъпки, за да гарантира, че досиетата на 
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или се съхраняват на разположение на 
националните органи, отговарящи за 
нотифицираните органи, и на органите 
за надзор на пазара при поискване от 
тяхна страна.

този орган се обработват от друг 
нотифициран орган или се съхраняват 
на разположение на националните 
органи, отговарящи за нотифицираните 
органи, и на органите за надзор на 
пазара при поискване от тяхна страна.

Or. en

Обосновка

По-скоро Комисията, от колкото държавите членки следва да носи отговорност в 
случай на ограничение, оттеглянето или временно прекратяване на нотификация.

Изменение 523
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се уточнят различните степени на „промяна“ на нотификацията, 
като се отбележат различните възможности (спиране на действието, ограничаване 
или оттегляне).

Изменение 524
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

За да определи дали причините, 
довели до спиране на действието, 
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ограничаване или оттегляне на 
нотификацията, имат отражение 
върху издадените сертификати, 
отговорният национален орган 
изисква от съответните 
производители да представят 
доказателства за съответствие по 
време на нотификацията, като 
производителите разполагат със срок 
от 30 дни за отговор.

Or. fr

Обосновка

Малките и много малките предприятия в сектора често предлагат на пазара само 
един продукт. Спирането на действието, дори и временно, на техния сертификат ще 
означава прекратяване на продажбите и следователно закриване на предприятията. 
Необходимо е да се намери компромисен вариант между продължаването на 
дейността на тези предприятия и сигурността на пациентите. Би могъл да се 
предвиди кратък период от време за обосновка на съответствието преди да се 
премине към спиране на действието или окончателно оттегляне на неоснователно 
издаден сертификат.

Изменение 525
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при спиране на действието на 
нотификация: ако в срок до три месеца 
след спиране на действието
компетентният орган за 
медицинските изделия на държавата 
членка, в която е установен 
производителят на изделието в 
обхвата на сертификата, или друг 
нотифициран орган потвърди писмено, 
че поема функциите на нотифицирания 
орган в периода на спирането на 
действието;

а) при спиране на действието на 
нотификация: ако в срок до три месеца 
след спиране на действието друг 
нотифициран орган потвърди писмено, 
че поема функциите на нотифицирания 
орган в периода на спирането на 
действието;

Or. de
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Обосновка

По правило компетентните органи на държавите членки не са замислени, а не са и в 
състояние да поемат задачите на даден нотифициран орган, тъй като не разполагат 
с необходимите за това организационен капацитет и човешки ресурси.

Изменение 526
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Когато Комисията след консултиране с 
Координационната група по 
медицинските изделия реши, че 
нотифицираният орган повече не 
отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава членка за това 
и отправя искане държавата членка да 
предприеме необходимите коригиращи 
мерки, включително спиране на 
действието, ограничаване или оттегляне 
на нотификацията в съответствие с 
член 36, параграф 2.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 527
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

нотифицираният орган повече не 
отговаря на изискванията за 
нотифицирането му, тя информира 
нотифициращата държава членка за това 
и отправя искане държавата членка да 
предприеме необходимите коригиращи 
мерки, включително, ако е необходимо, 
спиране на действието, ограничаване 
или оттегляне на нотификацията. След 
извършването на оценката 
Европейската комисия прави доклада 
със становищата на държавите 
членки обществено достъпен.

Or. en

Изменение 528
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява създаването и 
осъществяването на необходимата 
координация и сътрудничество между 
нотифицираните органи под формата на 
координационна група на 
нотифицираните органи в областта на 
медицинските изделия, включително и 
ин витро диагностичните медицински 
изделия.

Комисията в консултация с 
Координационна група по 
медицинските изделия осигурява 
създаването и осъществяването на 
необходимата координация и 
сътрудничество между нотифицираните 
органи под формата на координационна 
група на нотифицираните органи в 
областта на медицинските изделия, 
включително и ин витро 
диагностичните медицински изделия.

Or. en

Обосновка

Координационната група представлява ефективен форум за обсъждания и следва да 
позволява споделяне на опит между нотифицираните орани, но и между 
нотифицираните органи и компетентните органи
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Изменение 529
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Групата се среща на всеки 6 месеца

Or. en

Обосновка

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

Изменение 530
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията или КГМИ може да 
изиска участието на някой от 
координационните органи.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 531
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 532
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Комисията определя таксите. При 
това става дума за стандартни 
такси, които следва да се събират по 
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същия начин във всички държави 
членки.

Or. de

Обосновка

В тази чувствителна област не трябва да съществува конкуренция. Ценовият натиск 
не трябва да води до накърняване на безопасността на пациентите. Чрез единна 
такса конкуренцията се прехвърля върху квалификациите на нотифицираните органи, 
а не върху тяхната цена.

Изменение 533
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки, където са 
установени органите, събират такси от 
органите за оценяване на 
съответствието, които са подали 
заявления, и от нотифицираните органи. 
Изцяло или частично тези такси 
покриват разходите във връзка с 
дейностите на националните органи, 
отговарящи за нотифицираните органи в 
съответствие с настоящия регламент. 
Таксите са прозрачни и 
пропорционални по своето естество и 
са обект на пазарите на труда в 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Водещият докладчик предлага хармонизирана структура за такси за нотифицирани 
органи, които няма да вземат предвид местните различия на пазарите на труда. Това 
може да доведе до по-високи такси за МСП.
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Изменение 534
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-малко 14 дни преди решението 
компетентният орган нотифицира 
КГМИ и Комисията за своето планирано 
решение.

Най-малко 14 дни преди решението 
компетентният орган нотифицира 
КГМИ и Комисията за своето планирано 
решение.

Окончателното решение следва да се 
направи достъпно в европейската 
банка данни.

Or. de

Изменение 535
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да вземе 
решение за прилагането на правилата за 
класификация по приложение VІІ към 
дадено изделие или категория или група 
изделия за определяне на 
класификацията им.

По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да вземе 
решение за прилагането на правилата за 
класификация по приложение VІІ към 
дадено изделие или категория или група 
изделия за определяне на 
класификацията им. Това решение 
следва да бъде взето по-конкретно с 
цел отстраняване на различията в 
решенията, взети от различни 
държави членки.

Or. en

Изменение 536
Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да вземе 
решение за прилагането на правилата за 
класификация по приложение VІІ към 
дадено изделие или категория или група 
изделия за определяне на 
класификацията им.

По искане на държава членка или по 
своя инициатива и чрез актове за 
изпълнение Комисията може да вземе 
решение за прилагането на правилата за 
класификация по приложение VІІ към 
дадено изделие или категория или група 
изделия за определяне на 
класификацията им.

Подобно решение следва да се взема 
преди всичко с оглед на възможните 
различни правила за класификация по 
приложение VІІ към дадено изделие 
или категория или група изделия в 
държавите членки.

Or. de

Изменение 537
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3. Преди да приеме актове за 
изпълнение Комисията се консултира 
със съответните заинтересовани 
страни и взема под внимание 
техните предложения.

Or. en

Обосновка

За да се повиши прозрачността на процеса, водещ до актове за изпълнение и 
делегирани актове, Комисията следва да проведе консултации и да вземе под внимание 
предложенията на съответните заинтересовани страни.
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Изменение 538
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по проследяване на 
безопасността и надзор на пазара по 
членове 61—75, Комисията е 
оправомощена да приема актове за 
изпълнение по член 88 по отношение 
на:

Or. fr

Изменение 539
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изменение или допълнение на 
правилата за класификация по 
приложение VІІ.

б) изменение или допълнение на 
правилата за класификация по 
приложение VІІ; преди да приеме 
делегирани актове Комисията се 
консултира със съответните 
заинтересовани страни и взема под 
внимание техните предложения.

Or. en

Обосновка

За да се повиши прозрачността на процеса, водещ до актове за изпълнение и 
делегирани актове, Комисията следва да проведе консултации и да вземе под внимание 
предложенията на съответните заинтересовани страни.
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Изменение 540
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 41а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41а
Общи принципи относно 

разрешението за търговия
1. Нито едно от следните изделия не 
може да бъде пуснато на пазара на 
Съюза, ако не е издадено разрешение 
за търговия в Съюза чрез 
централизирана процедура:
— имплантируеми изделия и активни 
терапевтични изделия, предназначени 
да се използват в директен контакт 
със сърцето, централната кръвоносна 
система или централната нервна 
система;
— имплантируеми в гръбначния 
мозък и тазобедрените, раменните и 
коленните стави изделия, с 
изключение на инструменти и 
принадлежности за остеосинтеза;
— имплантируеми и инвазивни 
изделия за естетически цели.
2. Нито едно от следните изделия не 
може да бъде пуснато на пазара на 
държава членка, ако не е издадено 
национално разрешение за търговия 
от компетентния орган на 
държавата членка чрез 
децентрализирана процедура:
— изделия от клас ІІб, различни от 
посочените в член 41а, параграф 1,
— изделия от клас ІІІ, различни от 
посочените в член 41а, параграф 1.

Or. xm
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Обосновка

В допълнение към обосновката към съображение 42а, тази система вече е била 
предлагана в член 7 от Резолюцията на Европейския парламент относно некачествени 
гръдни импланти със силиконов гел, произведени от френското предприятие PIP 
(2012/2621(RSP)): „Призовава Комисията да премине към система за одобряване 
преди пускането на пазара за определени категории медицински изделия, която като 
минимум да включва изделията от клас IIб и III“.

Изменение 541
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилагат 
оценяване на съответствието въз основа 
на пълно осигуряване на качеството и 
изследване на проектното досие, 
определени в приложение VІІІ. Като 
друг вариант производителят може 
да избере прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на проверка 
на съответствието на продукта по 
приложение Х.

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилагат 
оценяване на съответствието въз основа 
на изследване на типа по приложение ІХ 
в съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на проверка 
на съответствието на продукта по 
приложение Х.

.

Or. en

Обосновка

Чрез въвеждането на изследване на ЕС на типа като задължителна процедура в 
рамките на оценяването на съответствието на медицински изделия от клас III се 
засилва подходът на основаното на продукта изпитване на медицински изделия (пряко 
тестване на продукта), следван от Европейската комисия.
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Изменение 542
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилагат
оценяване на съответствието въз 
основа на пълно осигуряване на 
качеството и изследване на проектното 
досие, определени в приложение VІІІ. 
Като друг вариант производителят може 
да избере прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на проверка 
на съответствието на продукта по 
приложение Х.

За производителите на изделия, 
класифицирани в клас IIб и ІІІ, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, се 
прилага изискване за разрешение за 
пускане на пазара въз основа на пълно 
осигуряване на качеството, прототип и 
изследване на проектното досие, 
определени в приложение VІІІ. Като 
друг вариант производителят може да
избере прилагането на разрешение за 
пускане на пазара въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с разрешение за търговия въз 
основа на проверка на съответствието на 
продукта по приложение Х. Когато 
производителят не може да 
предостави прототип, негово 
задължение е да се обоснове 
надлежно.

Or. en

Изменение 543
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІб, различни 
от изделията, изработени по поръчка, 
или от изпитваните изделия, се 
прилага оценяване на 
съответствието въз основа на пълно 
осигуряване на качеството по 

заличава се
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приложение VІІІ (без глава ІІ от него) 
с оценяване на проектната 
документация в рамките на 
техническата документация въз 
основа на представителни образци. 
Като друг вариант производителят 
може да избере прилагането на
оценяване на съответствието въз 
основа на изследване на типа по 
приложение ІХ в съчетание с 
оценяване на съответствието въз 
основа на проверка на 
съответствието на продукта по 
приложение Х.

Or. en

Изменение 544
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІа, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилага 
оценяване на съответствието въз основа 
на пълно осигуряване на качеството по 
приложение VІІІ (без глава ІІ от него) с 
оценяване на проектната документация 
в рамките на техническата 
документация въз основа на 
представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
да изготви техническата документация 
по приложение ІІ в съчетание с 
оценяване на съответствието въз основа 
на проверка на съответствието на 
продукта по раздел 7, част А или по 
раздел 8, част Б, приложение Х.

4. За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІа, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилага 
оценяване на съответствието въз основа 
на пълно осигуряване на качеството по 
приложение VІІІ (без глава ІІ от него) с 
оценяване на прототипа и на
проектната документация в рамките на 
техническата документация въз основа 
на представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
да изготви техническата документация 
по приложение ІІ в съчетание с 
оценяване на съответствието въз основа 
на проверка на съответствието на 
продукта по раздел 7, част А или по 
раздел 8, част Б, приложение Х.

Or. en
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Изменение 545
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Държавите членки могат да 
определят минималната честота на 
внезапните проверки в заводите и 
проверките на образци, които трябва 
да се извършват от нотифицираните 
органи съгласно раздел 4.4 от 
приложение VІІІ, като се отчитат 
класът в зависимост от риска и
типът изделие и специфичните 
фактори, свързани с производителите 
в дадена държава членка. В случай че 
се вземе подобно решение, Комисията 
се информира.

Or. en

Изменение 546
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 10 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя реда, условията и 
правилата за процедурните аспекти, за 
да се гарантира уеднаквено прилагане 
от нотифицираните органи на 
процедурите за оценяване на 
съответствието по отношение на 
следните аспекти:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
определя реда, условията и правилата за 
процедурните аспекти, за да се 
гарантира уеднаквено прилагане от 
нотифицираните органи на процедурите 
за оценяване на съответствието по 
отношение на следните аспекти:

Or. en



PE510.766v01-00 62/100 AM\936127BG.doc

BG

Обосновка

Това изменение има за цел да гарантира, че всички нотифицирани органи прилагат 
процедурите за оценяване на съответствието на едно и също последователно високо 
ниво.

Изменение 547
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 10 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималната честота на 
внезапните проверки в заводите и 
проверките на образци, които трябва 
да се извършват от нотифицираните 
органи съгласно раздел 4.4 от 
приложение VІІІ, като се отчитат 
класът в зависимост от риска и 
типът изделие;

заличава се

Or. en

Обосновка

Броят на внезапните проверки раздел 4.4 от приложение VІІІ трябва да бъде ясно 
определен, за да се засили необходимият контрол и да се гарантира еднакво равнище и 
еднакъв брой на внезапните проверки във всички държави членки. Следователно 
внезапните проверки следва да бъдат извършвани поне един път по време на цикъла на 
сертифициране и то за всеки производител и за всяка група генерични изделия. Поради 
изключително важното значение на този инструмент обхватът и процедурите за 
внезапните проверки следва да бъдат посочени в регламента, а не в производни 
правила, като например в акт за изпълнение.

Изменение 548
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 10 – алинея 1 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималната честота на 
внезапните проверки в заводите и 
проверките на образци, които трябва 
да се извършват от нотифицираните 
органи съгласно раздел 4.4 от 
приложение VІІІ, като се отчитат 
класът в зависимост от риска и 
типът изделие;

заличава се

Or. de

Обосновка

Броят на внезапните проверки, посочени в раздел 4.4 от приложение VIII, трябва да се 
определи ясно, с цел да се засилят необходимите проверки и да се гарантира 
извършването на внезапни проверки на същото равнище и честота във всички 
държави членки. Ето защо заличаването на това тире е в съответствие с 
предложеното изменение на раздел 4.4 от приложение VIII, което пояснява 
разпоредбите.

Изменение 549
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 10 – алинея 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималната честота на 
внезапните проверки в заводите и 
проверките на образци, които трябва 
да се извършват от нотифицираните 
органи съгласно раздел 4.4 от 
приложение VІІІ, като се отчитат 
класът в зависимост от риска и 
типът изделие;

заличава се

Or. en

Изменение 550
Милан Цабърнох
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Предложение за регламент
Член 42 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в 
хода на дейностите по определяне 
или наблюдение на нотифицираните 
органи по членове 28—40 или по 
проследяване на безопасността и 
надзор на пазара по членове 61—75, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове съгласно член 89 за 
изменение или допълнение на 
процедурите за оценяване на 
съответствието, установени в 
приложения VІІІ—ХІ.

заличава се

Or. cs

Изменение 551
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в 
хода на дейностите по определяне 
или наблюдение на нотифицираните 
органи по членове 28—40 или по 
проследяване на безопасността и 
надзор на пазара по членове 61—75, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове съгласно член 89 за 
изменение или допълнение на 
процедурите за оценяване на 
съответствието, установени в 
приложения VІІІ—ХІ.

заличава се

Or. de
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Изменение 552
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по определяне или 
наблюдение на нотифицираните органи 
по членове 28—40 или по проследяване 
на безопасността и надзор на пазара по 
членове 61—75, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани
актове съгласно член 89 за изменение 
или допълнение на процедурите за 
оценяване на съответствието, 
установени в приложения VІІІ—ХІ.

11. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в хода 
на дейностите по определяне или 
наблюдение на нотифицираните органи 
по членове 28—40 или по проследяване 
на безопасността и надзор на пазара по 
членове 61—75, Комисията е 
оправомощена да приема актове за 
изпълнение съгласно член 88 за 
изменение или допълнение на 
процедурите за оценяване на 
съответствието, установени в 
приложения VІІІ—ХІ.

Or. fr

Изменение 553
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. Агенцията, националният 
компетентен орган или 
нотифицираните органи, в 
зависимост от случая, държат и 
съхраняват един прототип от всяко 
изделие, което са получили от 
производителя и са оценили, в 
продължение на най-малко пет 
години след края на оценяването.

Or. en
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Обосновка

За да се обезсърчат всякакви производствени измами, като например скандала с 
„PIP“ и за да се подпомогне надзора на пазара в по-общ план, е важно да могат да се 
сравняват изделията на пазара и прототипът, който е бил използван за оценяването.

Изменение 554
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 
нотифициран орган, производителят 
може да подаде заявление до 
нотифициран орган по свой избор, при 
условие че този орган е нотифициран за 
дадените дейности по оценяване на 
съответствието, процедури за оценяване 
на съответствието и изделия. 
Заявлението не може да се подаде 
едновременно до повече от един 
нотифициран орган за една и съща 
дейност по оценяване на 
съответствието.

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 
нотифициран орган, производителят 
може да подаде заявление до 
нотифициран орган по свой избор, при 
условие че този орган е нотифициран за 
дадените дейности по оценяване на 
съответствието, процедури за оценяване 
на съответствието и изделия. 
Заявлението не може да се подаде 
едновременно до повече от един 
нотифициран орган за една и съща 
дейност по оценяване на 
съответствието. Производителят 
трябва да осведоми компетентния 
национален орган на държавата 
членка, в която е установено 
седалището му, относно 
наименованието на нотифицирания 
орган, който е избрал.

Or. fr

Изменение 555
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответният нотифициран орган 
информира останалите нотифицирани 
органи за всеки производител, който 
оттегли заявлението си преди вземането 
на решение от нотифицирания орган по 
отношение на оценяването на 
съответствието.

2. Съответният нотифициран орган 
информира останалите нотифицирани 
органи за всеки производител, който 
оттегли заявлението си преди вземането 
на решение от нотифицирания орган по 
отношение на оценяването на 
съответствието. Освен това той 
незабавно информира за това всички 
компетентни национални органи.

Or. fr

Изменение 556
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 43 — параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. През всички етапи от 
процедурата за оценяване на 
съответствието отговорният за 
това нотифициран орган трябва да 
осъществи поне една внезапна 
проверка на мястото на производство 
преди издаването на решение за 
съответствие. Внезапността на 
проверката предполага 
производителят да не е информиран в 
нито един момент за възможната 
дата и час на тази проверка. Той 
информира компетентния орган на 
съответната държава членка за 
резултатите от извършената 
проверка.

Or. fr

Изменение 557
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Изменение 558
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. cs

Изменение 559
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. de

Обосновка

Предложената процедура забавя навлизането на пазара и е свързана с правна 
несигурност за производителите на медицински изделия, без да повишава 
безопасността на пациентите.

Изменение 560
Томас Улмер
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Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. de

Изменение 561
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. de

Обосновка

За повишена безопасност на медицинските изделия е необходимо по-специално 
укрепване на нотифицираните органи. Чрез процедурата за контрол съществува риск 
нови, високо иновативни медицински изделия да бъдат на разположение на пациента 
едва след значително закъснение.

Изменение 562
Кристофер Фйелнер, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
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requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Изменение 563
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Процесът, предложен от Комисията, ще доведе до забавяния, дублиране и 
допълнителни разходи без да има никакви доказателства, че той ще бъде в състояние 
да осигури допълнителни предпазни мерки за пациентите. Вместо това вниманието 
следва да се насочи върху подобряването на качеството на нотифицираните органи и 
върху оценяванията, които те извършват.

Изменение 564
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. en

Обосновка

Подобен механизъм за контрол би довел до удължаване на оценяването и до 
увеличаване на разходите, без това да се балансира от никакви ползи. Тази процедура 
не повишава степента на безопасност за пациентите и освен това тя е в ущърб на 
МСП, които няма да са в състояние да разработват нови иновативни продукти.
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Изменение 565
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизъм за контрол на някои 
оценки на съответствието

Научна оценка, предоставена от 
КГМИ

Or. en

Обосновка

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Изменение 566
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Механизъм за контрол на някои 
оценки на съответствието

Информация относно някои оценки на 
съответствието на медицински изделия 
до Европейската комисия и КГМИ.

Or. fr

Изменение 567
Франсоаз Гростет
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи нотифицират 
Комисията за заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с изключение 
на заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на инструкцията 
за употреба по раздел 19.3 от 
приложение І и от проекта на резюмето 
във връзка с безопасността и 
клиничното действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

1. Нотифицираните органи нотифицират 
Комисията за заявленията за оценки на 
съответствието за имплантируеми
изделия, класифицирани в клас ІІІ, с 
изключение на заявленията за 
допълнение или подновяване на 
съществуващи сертификати. 
Нотификацията се придружава от 
проекта на инструкцията за употреба по 
раздел 19.3 от приложение І и от 
проекта на резюмето във връзка с 
безопасността и клиничното действие 
по член 26. В нотификацията си 
нотифицираният орган посочва датата, 
до която се очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

Or. fr

Изменение 568
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с изключение 
на заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на 
инструкцията за употреба по 
раздел 19.3 от приложение І и от 

1. За имплантируеми изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, 
нотифицираният орган, преди да 
предостави сертификата за 
съответствие, изисква научна оценка, 
предоставена от КГМИ, относно 
техническата оценка и 
проследяването след пускане на 
пазара/пускане в действие.
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проекта на резюмето във връзка с 
безопасността и клиничното 
действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

Or. en

Изменение 569
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Изделие от клас III се оценява 
единствено от съответен 
нотифициран орган, който е бил 
нотифициран за тази специфична 
категория или група изделия от 
клас III.

1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с изключение 
на заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на инструкцията 
за употреба по раздел 19.3 от 
приложение І и от проекта на резюмето 
във връзка с безопасността и 
клиничното действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава

1. Нотифицираните органи 
информират Комисията за всички 
заявления за оценки на съответствието 
за изделия, класифицирани в клас ІІІ, 
включително за заявленията, които в 
последствие са оттеглени. 
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нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

Нотификацията се придружава от 
проекта на инструкцията за употреба по 
раздел 19.3 от приложение І, от проекта 
на резюмето във връзка с безопасността 
и клиничното действие по член 26 и от 
името на клиничния експерт, избран 
за оценката от списъка, съставен от 
КГМИ по член 80, буква ж) да 
преразгледа доклада за клинична 
оценка на производителя.
В нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи.

Комисията незабавно предава
уведомлението за подаване на 
заявление и придружаващите 
документи на КГМИ.

1a. КГМИ може да изиска от 
нотифицирания орган да предостави 
пълния доклад за клинична оценка на 
производителя и плана за клинично 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие, както и 
доклада на клиничния експерт. 
Когато избира конкретно досие за 
целта, надлежно се взема предвид 
принципът на равното третиране.
1б. КГМИ може да направи 
коментари по плана за клинично 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие на 
производителя.
В случай че КГМИ направи коментари 
съгласно посоченото по-горе, 
производителят дава отговор на 
коментарите на КГМИ в рамките на 
30 дни.
1в. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на 
коментарите, получени в 
съответствие с параграф 3, и на 
резултатите от процедурата за 
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оценяване на съответствието. Тя не 
оповестява никакви лични данни или 
търговска информация с поверителен 
характер.
1г. Комисията създава необходимата 
техническа инфраструктура за обмен 
на данни чрез електронни средства 
между нотифицираните органи и 
КГМИ за целите на настоящия член.

Or. en

Изменение 570
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с изключение 
на заявленията за допълнение или 
подновяване на съществуващи 
сертификати. Нотификацията се 
придружава от проекта на 
инструкцията за употреба по 
раздел 19.3 от приложение І и от 
проекта на резюмето във връзка с 
безопасността и клиничното 
действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.

1. Оценката на съответствието на 
медицински изделия, класифицирани в 
клас ІІІ, се извършва от 
производителя под ръководството на 
държавите членки. Производителят 
доказва медицинската и социално-
икономическата насоченост на 
новото изделие, пуснато на пазара. 
Освен това той доказва неговата 
надеждност и безопасност. 
Доказването трябва да бъде научно и 
независимо.

Or. fr
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Изменение 571
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 44, параграф 1, 
алинея 1, това изискване не се прилага 
за изделия, за които спецификациите, 
посочени в членове 6 и 7, са били 
публикувани за целите на 
техническата оценка и 
проследяването след пускане на 
пазара/пускане в действие, и за 
изделия, за които заявлението за 
сертифициране има за цел единствено 
допълването или подновяването на 
съществуващи сертификати.

Or. en

Изменение 572
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания 
орган да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от 
свой член или от Комисията КГМИ 
решава да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 
78, параграф 4. В искането си КГМИ 
указва научно валидната здравна 
причина за избора си на конкретното 
досие с оглед на представяне на 
резюме на предварителната оценка на 

заличава се
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съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно 
се взема предвид принципът на 
равното третиране.
В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.

Or. fr

Изменение 573
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания 
орган да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от 
свой член или от Комисията КГМИ 
решава да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 
78, параграф 4. В искането си КГМИ 
указва научно валидната здравна 
причина за избора си на конкретното 
досие с оглед на представяне на 
резюме на предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно 
се взема предвид принципът на 
равното третиране.

заличава се

В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.

Or. fr
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Изменение 574
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания орган 
да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от свой 
член или от Комисията КГМИ решава 
да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 78, 
параграф 4. В искането си КГМИ указва 
научно валидната здравна причина за 
избора си на конкретното досие с оглед 
на представяне на резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно се 
взема предвид принципът на равното 
третиране.

В срок до 20 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания орган 
да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от свой 
член или от Комисията КГМИ решава 
да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 78, 
параграф 4. В искането си КГМИ указва 
научно валидната здравна причина за 
избора си на конкретното досие с оглед 
на представяне на резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно се 
взема предвид принципът на равното 
третиране.

Or. fr

Изменение 575
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания 
орган да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 

КГМИ съобщава резултата от 
извършената от нея научна оценка не 
по-късно от 45 дни след датата на 
представяне на доклада за клинична 
оценка съгласно част А към 
приложение ХІІІ, включително 
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сертификат. При предложение от 
свой член или от Комисията КГМИ 
решава да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по
член 78, параграф 4. В искането си 
КГМИ указва научно валидната 
здравна причина за избора си на 
конкретното досие с оглед на 
представяне на резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно 
се взема предвид принципът на 
равното третиране.

резултатите от клиничните 
изпитвания по приложение ХІV; 
клиничното проследяване след 
пускане на пазара/пускане в действие 
по приложение ХІІІ, част Б; проекта 
на инструкцията за употреба по 
приложение І, раздел 19.3 и проекта 
на резюмето във връзка с 
безопасността и клиничното 
действие по член 26, както и 
техническата документация във 
връзка с приложение ХІІІ. В рамките 
на този срок и най-късно 45 дни след 
представянето на тези документи 
КГМИ може да изисква 
представянето на допълнителна 
информация, която е необходима за 
научната оценка. До представяне на 
допълнителната информация 
изтичането на срока от 45 дни се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за научната
оценка, което извършва КГМИ.

Or. en

Изменение 576
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания орган 
да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от свой 
член или от Комисията КГМИ решава 
да формулира такова искане в 

В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
може да поиска от нотифицирания орган 
да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от свой 
член или от Комисията КГМИ решава 
да формулира такова искане в 
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съответствие с процедурата по член 78, 
параграф 4. В искането си КГМИ указва 
научно валидната здравна причина за 
избора си на конкретното досие с оглед 
на представяне на резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно се 
взема предвид принципът на равното 
третиране.

съответствие с процедурата по член 78, 
параграф 4. В искането си КГМИ указва 
научно валидната здравна причина за 
избора си на конкретното досие с оглед
на представяне на резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието от следния списък: 

а) наблюдение на степента на 
положителните ползи за рискови 
доказателства за засегнатата 
категория продукти;
б) събиране на данни, което да 
позволи разработването на ОТС или 
призоваване за хармонизиран 
стандартен мандат от 
Европейската комисия за 
категорията на засегнатите 
продукти;
в) оценяване на необходимите 
компетенции или нужди от обучение 
на нотифицирания орган и на други 
нотифицирани органи за категорията 
на засегнатите продукти;
г) входяща информация за 
планираните дейности за 
мониторинг на нотифицирания 
орган;
д) входяща информация за 
планираните дейности за наблюдение 
на пазара;
е) текущ контрол на списъка с 
клинични експерти;
ж) планирани обществени 
информационни кампании. 
Когато избира конкретно досие за целта, 
надлежно се взема предвид принципът 
на равното третиране.

Or. en
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Изменение 577
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.

заличава се

Or. en

Изменение 578
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.

Веднага след получаване на искането от 
КГМИ нотифицираният орган съответно 
информира производителя.

Or. en

Изменение 579
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и 

заличава се
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най-късно 30 дни след представянето 
КГМИ може да изисква
представянето на допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
анализа на предварителната оценка 
на съответствието от 
нотифицирания орган. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация изтичането на срока за 
коментарите по първото изречение 
на настоящия параграф се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за представяне 
на коментари.

Or. fr

Изменение 580
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и 
най-късно 30 дни след представянето 
КГМИ може да изисква 
представянето на допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
анализа на предварителната оценка 
на съответствието от 
нотифицирания орган. Това може да 

заличава се
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включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация изтичането на срока за 
коментарите по първото изречение 
на настоящия параграф се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за представяне 
на коментари.

Or. fr

Изменение 581
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и най-
късно 30 дни след представянето КГМИ 
може да изисква представянето на 
допълнителна информация, която 
поради научно валидни основания е 
необходима за анализа на 
предварителната оценка на 
съответствието от нотифицирания 
орган. Това може да включва искане на 
образци или посещение на място в обект 
на производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна информация 
изтичането на срока за коментарите по 
първото изречение на настоящия 
параграф се преустановява. 
Последващите искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, не 

3. КГМИ може да изрази положително 
или отрицателно становище по 
резюмето на предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 40 дни 
след представяне на съответното 
резюме. Ако в срок от 40 дни не бъде 
представено никакво становище, то 
автоматически се превръща в 
положително. В рамките на този срок 
и най-късно 20 дни след представянето 
КГМИ може да изисква представянето 
на допълнителна информация, която 
поради научно валидни основания е 
необходима за анализа на 
предварителната оценка на 
съответствието от нотифицирания 
орган. Това може да включва искане на 
образци или посещение на място в обект 
на производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна информация 
изтичането на срока за коментарите по 
първото изречение на настоящия 
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водят до преустановяване на изтичането 
на срока за представяне на коментари.

параграф се преустановява. 
Последващите искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, не 
водят до преустановяване на изтичането 
на срока за представяне на коментари.

Or. fr

Изменение 582
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и 
най-късно 30 дни след представянето 
КГМИ може да изисква 
представянето на допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
анализа на предварителната оценка 
на съответствието от 
нотифицирания орган. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация изтичането на срока за 
коментарите по първото изречение 
на настоящия параграф се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за представяне 
на коментари.

3. Научната оценка, извършвана от
КГМИ, се основава на оценка на 
досието, извършвана от научния 
консултативен съвет по член 80а. Ако 
за съответното изделие 
производителят е поискал научна 
консултация при следване на 
процедурата по член 82, буква а), 
резултатът от тази процедура се 
представя заедно с нотификацията 
или незабавно след приключване на 
процедурата. КГМИ и Комисията 
вземат надлежно предвид научната 
консултация при прилагане на 
настоящия член.

Or. en
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Изменение 583
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираният орган надлежно 
разглежда всички получени съгласно 
параграф 3 коментари. Той представя 
на Комисията разяснение за начина, 
по който са били взети предвид, 
включително всяка надлежна 
обосновка за случаите, когато не са 
взети предвид получените коментари, 
и своето окончателно решение за 
даденото оценяване на 
съответствието. Комисията 
незабавно предава тази информация 
на КГМИ.

заличава се

Or. fr

Изменение 584
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираният орган надлежно 
разглежда всички получени съгласно 
параграф 3 коментари. Той представя 
на Комисията разяснение за начина, по 
който са били взети предвид, 
включително всяка надлежна 
обосновка за случаите, когато не са 
взети предвид получените коментари, 
и своето окончателно решение за 
даденото оценяване на 
съответствието. Комисията 
незабавно предава тази информация 

4. Окончателното решение на
нотифицирания орган относно 
оценката на съответствието е
обвързано със становището, 
изготвено съгласно параграф 3.
Нотифицираният орган може да 
представи на Комисията коментари 
относно становището, като тя
незабавно предава тази информация 
на КГМИ.
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на КГМИ.

Ако становището, изготвено съгласно 
параграф 3, е отрицателно, и след 
като е информирал незабавно 
производителя, нотифицираният 
орган разполага със срок от 15 дни 
след получаването на становището, 
за да изиска повторно разглеждане.
До 30 дни след получаване на 
искането за повторно разглеждане 
КГМИ изпраща окончателно 
становище на нотифицирания орган. 
Окончателното становище е 
придружено от доклад, в който са 
изложени причините за 
заключенията на КГМИ.
Ако становището, изготвено съгласно 
параграф 3, е положително, 
нотифицираният орган може да 
пристъпи към сертифициране. При 
все това, ако положителното 
становище зависи от прилагането на 
конкретни мерки (като изменението 
на плана за клинично проследяване 
след пускане на пазара или 
сертифициране за определен срок), 
нотифицираният орган издава 
сертификат за съответствие 
единствено при условие, че тези 
мерки са изпълнени.

Or. fr

Изменение 585
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираният орган надлежно 
разглежда всички получени съгласно 
параграф 3 коментари. Той представя 
на Комисията разяснение за начина, 

4. В случай на благоприятна научна
оценка нотифицираният орган може 
да извърши сертификацията. Ако 
благоприятната научна оценка обаче 
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по който са били взети предвид, 
включително всяка надлежна 
обосновка за случаите, когато не са 
взети предвид получените коментари, 
и своето окончателно решение за 
даденото оценяване на 
съответствието. Комисията 
незабавно предава тази информация 
на КГМИ.

зависи от изпълнението на 
конкретни мерки (например 
изменение на плана за клинично 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие, 
сертификация за определен срок), 
нотифицираният орган издава 
сертификата за съответствие 
единствено при условие че тези мерки 
са изпълнени.

Or. en

Изменение 586
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неблагоприятна научна
оценка нотифицираният орган не 
издава сертификата за 
съответствие. Нотифицираният 
орган може обаче да предостави нова 
информация в отговор на 
обяснението, включено в научната
оценка на КГМИ.
По искане на производителя 
Комисията организира изслушване, 
даващо възможност за обсъждане на 
научните основания за 
неблагоприятна научна оценка и всяко 
действие, което производителят 
може да предприеме или данни, които 
могат да бъдат представени за 
премахване на опасенията на КГМИ.

Or. en

Изменение 587
Нора Бера
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Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато счита за необходимо за защита 
на безопасността на пациентите и за 
опазване на общественото здраве, чрез 
актове за изпълнение Комисията може 
да определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията 
от клас ІІІ, за които параграфи 1—4 да 
се прилагат за предварително определен 
период от време. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Когато счита за необходимо за защита 
на безопасността на пациентите и за 
опазване на общественото здраве, чрез 
актове за изпълнение Комисията може 
да определя специфични изделия, 
категории или групи изделия, различни 
от изделията по параграф 1, за които 
параграфи 1—4 да се прилагат за 
предварително определен период от 
време. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 588
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато счита за необходимо за защита 
на безопасността на пациентите и за 
опазване на общественото здраве, чрез 
актове за изпълнение Комисията може 
да определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията от 
клас ІІІ, за които параграфи 1—4 да се 
прилагат за предварително определен 
период от време. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en
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Изменение 589
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато счита за необходимо за защита 
на безопасността на пациентите и за 
опазване на общественото здраве, чрез 
актове за изпълнение Комисията може 
да определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията от 
клас ІІІ, за които параграфи 1—4 да се 
прилагат за предварително определен 
период от време. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Когато счита за необходимо за защита 
на безопасността на пациентите и за 
опазване на общественото здраве, чрез 
актове за изпълнение Комисията може 
да определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията от 
клас ІІІ, за които параграф 1 да се 
прилага за предварително определен 
период от време. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

Or. fr

Изменение 590
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44 — параграф 5 — алинея 2 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) новаторски характер на изделието 
или технологията, на която се 
основава, и произтичащо съществено 
клинично въздействие или съществено 
отражение върху общественото здраве;

а) технологична новост или нова 
терапевтична употреба, които могат 
да имат съществено клинично 
въздействие или съществено отражение 
върху общественото здраве;

Or. en

Изменение 591
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на 
коментарите, получени в съответствие 
с параграф 3, и на резултатите от 
процедурата за оценяване на 
съответствието. Тя не оповестява 
никакви лични данни или търговска 
информация с поверителен характер.

6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на 
становищата, изготвени в 
съответствие с параграф 3, и на 
резултатите от процедурата за 
оценяване на съответствието. Тя не 
оповестява никакви лични данни или 
търговска информация с поверителен 
характер.

Or. fr

Изменение 592
Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на коментарите, 
получени в съответствие с параграф 3, и 
на резултатите от процедурата за 
оценяване на съответствието. Тя не 
оповестява никакви лични данни или 
търговска информация с поверителен 
характер.

6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на коментарите, 
получени в съответствие с параграф 3, и 
на резултатите от процедурата за 
оценяване на съответствието. Тя не 
оповестява никакви лични данни или 
промишлена информация с 
поверителен характер.

Or. fr

Изменение 593
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията създава необходимата 
техническа инфраструктура за обмен на 

7. Комисията създава необходимата 
техническа инфраструктура за обмен на 
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данни чрез електронни средства между 
нотифицираните органи и КГМИ за 
целите на настоящия член.

данни чрез електронни средства между 
нея, нотифицираните органи и КГМИ за 
целите на настоящия член.

Or. fr

Изменение 594
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема реда и 
условията и правилата за 
процедурните аспекти относно 
представянето и анализа на 
резюмето на предварителната оценка 
на съответствието съгласно 
параграфи 2 и 3. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

заличава се

Or. fr

Изменение 595
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема реда и условията и 
правилата за процедурните аспекти 
относно представянето и анализа на 
резюмето на предварителната оценка 
на съответствието съгласно 
параграфи 2 и 3. Тези актове за 

8. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да приема реда и условията и 
правилата за процедурните аспекти 
относно прилагането на настоящия 
член. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 88, 
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изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 88, параграф 3.

параграф 3.

Or. en

Изменение 596
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Контрол на нотифицираните органи 

и партньорски преглед на 
националните компетентни органи, 

отговарящи за нотифицираните 
органи

1. КГМИ осигурява:
а) привеждане в съответствие на 
първоначалната оценка, 
квалификация, нотификация и 
наблюдение на нотифицираните 
органи;
б) наблюдение на текущото качество 
и компетенции на нотифицирани 
органи за клас III и техните оценки, и
в) дейностите по нотифициране и 
наблюдение на национални 
компетентни органи, отговарящи за 
нотифицираните органи, чрез 
партньорския преглед, посочен в 
член 28, параграф 8.
2. За да постигне целта в параграф 1, 
буква а), КГМИ следва да:
а) разполага с достатъчен брой 
компетентен персонал на свое 
разположение, който е квалифициран 
да извършва оценяване на органи за 
оценяване на съответствието и на 
нотифицирани органи; най-малко 
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двама такива експерти и 
представител на Комисията 
участват в групите за съвместна 
оценка за оценката на органите за 
оценяване на съответствието 
съгласно член 32, параграф 3 и на 
нотифицираните органи съгласно 
член 35, параграф 4;
б) направи преглед на становището, 
предоставено от екипа за съвместна 
оценка относно доклада за оценката и 
проекта на нотификация съгласно 
член 32, параграф 6 и да даде 
положителна или отрицателна 
препоръка; тази препоръка се 
представя на Комисията и на 
националния орган, отговарящ за 
нотифицирания орган;
в) определи подробни изисквания за 
квалификация на своите експерти за 
оценяването на органи за оценяване 
на съответствието и на 
нотифицирани органи;
г) определи подробни хармонизирани 
правила за нотифицирани органи и 
оценките и задачите, извършвани от 
нотифицирани органи, които 
задължително се прилагат и 
наблюдават като част от 
първоначалната оценка на органите 
за оценяване на съответствието и от 
наблюдението на техните 
нотификации като нотифицирани 
органи; тези правила включват:
i) необходими условия за оценка и 
нотификация като нотифициран 
орган, включващи изисквания за 
неговата организация, система за 
управление на качеството и процеси;
ii) изисквания за необходимите 
ресурси, включително за 
квалификация и обучение;
iii) специфични изисквания за 
одиторите и техническите 
оценители на нотифицираните 
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органи за клас III;
iv) специфични изисквания за 
лабораториите за изпитване, 
включително подизпълнителите;
v) специфични изисквания за 
компетентност в областта на 
процесите за стерилизиране; 
биосъвместимост; изделия, 
съдържащи лекарствени вещества, 
тъкани и клетки от човешки и 
животински произход; и клинична 
оценка;
vi) изисквания за независимост, 
безпристрастност и поверителност;
vii) подробни правила за първоначална 
оценка и оценки от наблюдение на 
производители и други икономически 
оператори от страна на 
нотифицирани органи, със 
специфични и съответни разпоредби 
за оценяване на изделия от клас III и 
на нови изделия;
viii) честота на оценките от 
наблюдение на производители от 
нотифициран орган, които се 
извършват редовно и поне веднъж 
годишно за производители на 
медицински изделия от клас III;
ix) обхвата на оценките от 
наблюдение, включващ изискването за 
извършване на оценки на място, 
които обхващат оценяване на 
системите за управление на 
качеството, включително 
бдителност, проверка на 
валидността на изследвания на типа 
и сертификат за изследване на 
досието на проекта, клинични оценки 
и планове за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие;
x) правила и критерии за оценки от 
наблюдение; поради основателни 
подозрения подобни оценки се 
извършват предимно без 
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предизвестие;
xi) правила за ограничаване или 
оттегляне на нотификации;
xii) правила за арбитражна процедура 
в случай на несъгласие с отрицателна 
препоръка по първоначална оценка 
или ограничаване, или оттегляне на 
нотификация.
3. За да се постигне целта от 
параграф 1, буква б), три години след 
нотификация на нотифициран орган 
и след това на всеки три години, 
оценката дали нотифицираният 
орган продължава да изпълнява 
изискванията по приложение VІ се 
извършва от КГМИ и от група за 
съвместна оценка, създадена в 
съответствие с процедурата по 
член 32, параграфи 3 и 4. По искане на 
Комисията или държава членка 
КГМИ може да започне процеса по 
оценка, описан в настоящия параграф, 
по всяко време, когато съществуват 
обосновани опасения относно 
изпълнението към съответния 
момент на изискванията по 
приложение VІ от страна на даден 
нотифициран орган. За 
нотифицирани органи, които са 
нотифицирани за изделия от клас III, 
тази оценка се извършва ежегодно и 
включва, наред с другото, преглед на 
примери за оценки на проектното 
досие, извършени от нотифицирания 
орган, за да се провери 
непрекъснатостта на качеството и 
компетенциите при оценяването на 
медицински изделия от клас III.
4. За да постигне целта от 
параграф 1, буква в) КГМИ определя 
подробни правила за партньорски 
прегледи на национални органи, 
отговарящи за нотифицирани органи 
съгласно посоченото в член 28, 
параграф 8. Тези правила 
задължително се прилагат за всички 
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партньорски прегледи, които се 
извършват на всеки две години от 
националните компетентни органи, 
отговарящи за нотифицираните 
органи, в съответствие с годишния 
план за партньорски прегледи 
съгласно член 28, параграф 8.
5. Членовете на КГМИ заедно с поне 
един представител на Комисията 
участват в партньорските прегледи 
на националните компетентни 
органи, отговарящи за 
нотифицираните органи, съгласно 
член 28, параграф 8.
6. КГМИ установява подробни 
изисквания относно квалификацията 
на своите одитни експерти за 
участие в партньорските прегледи, 
както е определено в член 28, 
параграф 8.

Or. en

Изменение 597
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 44а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44а
Нотификация преди пускане на 

пазара
1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с 
изключение на заявленията за 
допълнение или подновяване на 
съществуващи сертификати. Тези 
нотификации се придружават от 
проекта на инструкцията за 
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употреба по приложение І, раздел 19.3 
и от проекта на резюмето във връзка 
с безопасността и клиничното 
действие по член 26. В 
нотификациите си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за включване 
на допълнителни изделия сред тези, 
които трябва да бъдат 
нотифицирани преди пускане на 
пазара, както е посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Нотификацията преди пускане на пазара, предвидена в член 44, параграф 1 и член 44, 
параграф 5, първа алинея от предложението на Комисията, следва да бъде запазена в 
нов член, за да се даде възможност на Комисията да познава пазара и да осъществява 
надзор на пазара.

Изменение 598
Томас Улмер, Рихард Зебер

Предложение за регламент
Член 44a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44a
Процедури за контрол за 

нотифицираните органи и 
националните компетентни органи

1. КГМИ следва да гарантира 
стандартизирането на първата 
оценка на квалификациите, 
нотифицирането и наблюдението на 
нотифицираните органи и 
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хармонизирането на 
нотифицирането и дейностите по 
наблюдение на националните 
компетентни органи.
2. С цел постигане на целите, 
посочени в параграф 1, за 
стандартизиране на националните 
компетентни органи, КГМИ следва да 
въведе ясни правила за извършване на 
партньорски преглед на 
националните компетентни органи 
съгласно член 28, параграф 8. Тези 
правила трябва да са задължителни 
за всички партньорски прегледи, 
които следва да се извършват на 
всеки две години от националните 
компетентни органи съгласно 
годишния план, определен в член 28, 
параграф 8.
3. Членовете на КГМИ следва да 
участват в този партньорски преглед 
на националните компетентни 
органи съгласно член 28, параграф 8.
4. КГМИ следва да поставя точни 
изисквания към одиторите, които 
участват в партньорския преглед 
съгласно член 28, параграф 8.
5. С цел постигане на целите, 
посочени в параграф 1, за 
стандартизиране на 
нотифицираните органи, в КГМИ 
следва да има експерти по органите за 
оценяване на съответствието и 
нотифицираните органи. Поне двама 
такива експерти в групата за 
съвместна оценка следва съгласно 
член 32, параграф 3 да бъдат от 
органите за оценяване на 
съответствието и нотифицираните 
органи съгласно член 35, параграф 4.
6. С цел постигане на целите, 
посочени в параграф 1, за 
стандартизиране на 
нотифицираните органи, КГМИ 
следва да установи подробни 
квалификационни критерии към 
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експертите по органите за оценяване 
на съответствието и 
нотифицираните органи.
7. КГМИ следва да провери 
становището на групата за 
съвместна оценка относно доклада за 
оценката и проекта на нотификация 
съгласно член 32, параграф 6 и да реши 
дали да даде положителна или 
отрицателна препоръка. Тази 
препоръка следва да се предаде на 
Комисията и националните 
компетентни органи.
8. Като допълнителна мярка за 
постигане на целта, посочена в 
параграф 1, КГМИ следва да 
разработи задължителни, подробни 
правила за оценка на органите за 
оценяване на съответствието и 
нотифицираните органи.
Тези правила следва да съдържат:
a) предпоставки за оценка и 
нотификация на нотифицирани 
органи, които включват:
— изисквания към тяхната 
организация, качество и система за 
управление и процеси
— изисквания към необходимите 
ресурси, включително квалификация и 
специално образование
— специални изисквания към 
одиторите и техническите експерти 
на нотифицираните органи
— специални изисквания към 
лабораториите и подизпълнителите
— изисквания по отношение на 
независимост, безпристрастие и 
дискретност
б) подробни правила за първите 
оценки и оценките на надзора: 
— оценките на надзора следва да се 
извършват редовно, поне веднъж 
годишно.
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— оценките на надзора следва да се 
извършват на място и да обхващат 
оценката на сертификатите за 
управление на качеството, 
наблюдението на вида и 
документацията за проекта (Design-
Dossier), клиничните прегледи и 
надзора на пазара след въвеждане, 
специален акцент следва да се 
постави върху изделията от клас III и 
новите изделия.
в) правила и критерии за оценките на 
надзора въз основа на необосновани 
съмнения; подобни оценки следва да се 
извършват преди всичко внезапно;
г) правила за ограничаване и 
оттегляне на съдебни постановления;
д) правила за арбитраж в случай на 
несъгласуваност с отрицателна 
препоръка на дадена първоначална 
оценка или ограничаване или 
оттегляне на съдебно постановление.

Or. de


