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Изменение 599
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, определен 
от държавата членка, в която е 
установен нотифицираният орган, 
или на официален език на Съюза,
приемлив за нотифицирания орган. 
Минималното съдържание на 
сертификатите е установено в 
приложение ХІІ.

1. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, приемлив за 
нотифицирания орган. Минималното 
съдържание на сертификатите е 
установено в приложение ХІІ.

Or. cs

Изменение 600
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, определен от 
държавата членка, в която е установен 
нотифицираният орган, или на 
официален език на Съюза, приемлив за 
нотифицирания орган. Минималното 
съдържание на сертификатите е 
установено в приложение ХІІ.

1. Преди да издаде сертификат, 
нотифицираният орган, отговарящ за 
оценката, трябва да вземе под 
внимание резултатите, ако има 
такива, съдържащи се в доклада за 
клиничното проучване, посочен в 
член 59, параграф 4 от настоящия 
регламент. Сертификатите, издадени от 
нотифицирани органи съгласно 
приложения VІІІ, ІХ и Х, са на 
официален език на Съюза, определен от 
държавата членка, в която е установен 
нотифицираният орган, или на 
официален език на Съюза, приемлив за 
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нотифицирания орган. Минималното 
съдържание на сертификатите е 
установено в приложение ХІІ.

Or. fr

Изменение 601
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По време на периода на валидност 
на сертификатите за съответствие, 
съответният нотифициран орган
трябва да извърши поне веднъж 
годишно и внезапно проверка на 
мястото на производство на 
медицинското изделие, за чиято 
оценка отговаря. Внезапността на 
проверката предполага 
производителят да не е информиран в 
нито един момент за възможната 
дата и час на тази проверка.

Or. fr

Изменение 602
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато нотифициран орган установи, 
че производителят не отговаря на 
изискванията по настоящия регламент, 
въз основа на принципа на 
пропорционалност той спира действието 
или отнема издадения сертификат или 
налага ограничения върху него, освен 

3. Когато нотифициран орган установи, 
че производителят не отговаря на 
изискванията по настоящия регламент, 
въз основа на принципа на 
пропорционалност той спира действието 
или отнема издадения сертификат или 
налага ограничения върху него, освен 
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когато съответствието с изискванията се 
осигури чрез подходящо коригиращо 
действие, което производителят 
предприема в рамките на подходящ 
срок, определен от нотифицирания 
орган. Нотифицираният орган 
обосновава решението си.

когато съответствието с изискванията се 
осигури чрез подходящо коригиращо 
действие, което производителят 
предприема в рамките на подходящ 
срок, определен от нотифицирания 
орган. Нотифицираният орган 
обосновава решението си и информира 
за него компетентните органи на 
държавите членки, на чиято 
територия е произведено и пуснато 
на пазара медицинското изделие, 
както и Европейската комисия и 
КГМИ.

Or. fr

Изменение 603
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията е оправомощена да приема
делегирани актове в съответствие с 
член 89 за изменение или допълнение на 
минималното съдържание на 
сертификатите по приложение ХІІ, като 
отчита техническия прогрес.

5. Комисията е оправомощена да приема 
актове за изпълнение в съответствие с 
член 88 за изменение или допълнение на 
минималното съдържание на 
сертификатите по приложение ХІІ, като 
отчита техническия прогрес.

Or. fr

Изменение 604
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Нотифицираният орган 
информира компетентните органи на 
държавите членки, имащи 
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отношение към производството и 
пускането на пазара на съответното 
медицинско изделие, а така също и 
Комисията и КГМИ.

Or. fr

Изменение 605
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 42 и при 
надлежно обосновано искане дадено 
изделие, за което процедурите по член 
42 не са извършени и чиято употреба е в 
интерес на общественото здраве или 
безопасността на пациентите, може да 
се пусне на пазара или в действие на 
територията на съответната държава 
членка с разрешение от компетентен 
орган.

1. Чрез дерогация от член 42 и при 
надлежно обосновано искане дадено 
изделие, за което процедурите по 
член 42 не са извършени и чиято 
употреба е в интерес на общественото 
здраве или безопасността на 
пациентите, може да се пусне на пазара 
или в действие на територията на 
съответната държава членка с 
разрешение от компетентен орган, ако е 
налице разрешение на 
координиращата група за медицински 
продукти. Това изключение е 
възможно, когато производителят 
предостави на компетентния орган 
необходимите клинични данни в 
предвидения срок.

Or. de

Изменение 606
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка информира 2. Държавата членка информира 
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Комисията и останалите държави 
членки за всяко решение за разрешаване 
на пускането на пазара или пускането в 
действие на изделие в съответствие с 
параграф 1, когато разрешението се 
предоставя за употреба, различна от 
употребата при един пациент.

Комисията, нотифицирания орган, 
отговарящ за оценяването на 
съответното медицинско изделие, 
КГМИ и останалите държави членки за 
всяко решение за разрешаване на 
пускането на пазара или пускането в 
действие на изделие в съответствие с 
параграф 1, когато разрешението се 
предоставя за употреба, различна от 
употребата при един пациент.

Or. fr

Изменение 607
Йоланта Емилия Хуберт, Елжбета Катажина Лукачийевска

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държава членка и 
когато това е в интерес на 
общественото здраве или 
безопасността на пациентите в 
повече от една държава членка, чрез 
актове за изпълнение Комисията 
може да разширява за определен 
период от време валидността на 
разрешението, предоставено от 
държава членка в съответствие с 
параграф 1, и към територията на 
Съюза и да определя условията, при 
които изделието може да се пуска на 
пазара или в действие. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

заличава се

В спешни случаи и при надлежно 
обосновани наложителни причини във 
връзка със здравето и безопасността 
на хората, Комисията приема актове 
за изпълнение с незабавно приложение 
в съответствие с процедурата, 
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посочена в член 88, параграф 4.

Or. pl

Обосновка

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Изменение 608
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) потвърждаване, че при нормални 
условия на употреба изделията се 
проектират, произвеждат и опаковат по 
начин, че те изпълняват една или повече 
от специфичните цели на медицинско 
изделие по член 2, параграф 1, точка 1, и 
имат предвиденото действие, посочено 
от производителя;

а) потвърждаване, че при нормални 
условия на употреба изделията се 
проектират, произвеждат и опаковат по 
начин, че те изпълняват една или повече 
от специфичните цели на медицинско 
изделие по член 2, параграф 1, точка 1, и 
имат предвиденото действие, посочено 
от производителя или спонсора;

Or. de

Изменение 609
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърждаване, че изделията водят до 
предвидените ползи за пациента, както е 
посочено от производителя;

б) потвърждаване, че изделията водят до 
предвидените ползи за пациента, както е 
посочено от производителя или 
спонсора;

Or. de

Изменение 610
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Клиничните изпитвания се планират и 
провеждат така, че правата, 
безопасността и здравето на 
участниците в клиничното изпитване да 
са защитени, от една страна, и че 
клиничните данни от клиничното 
изпитване да са надеждни и солидни, от 
друга.

3. Клиничните изпитвания се планират и 
провеждат така, че правата, 
безопасността и здравето на 
участниците в клиничното изпитване да 
са защитени, от една страна, и че 
клиничните данни от клиничното 
изпитване да са надеждни и солидни, от 
друга. Клинични изпитвания не 
трябва да се провеждат, когато 
свързаните с това рискове са по-
високи, отколкото възможните ползи 
от медицинския продукт.
Държавите членки следва да имат 
възможност да забраняват клинични 
изпитвания на определени групи 
продукти или области на изпитване,
или да изискват определени условия. 

Or. de

Изменение 611
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът на клинично изпитване 
представя заявление до държавата 
членка (държавите членки), в 
която(които) изпитването ще се 
извърши; заявлението се придружава от 
документацията, посочена в 
приложение XIV глава II. В срок до
шест дни след получаване на 
заявлението съответната държава 
членка уведомява спонсора дали 
клиничното изпитване е в обхвата на 
настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно.

Спонсорът на клинично изпитване 
представя заявление до държавата 
членка (държавите членки), в 
която(които) изпитването ще се 
извърши; заявлението се придружава от 
документацията, посочена в 
приложение XIV глава II. В срок до
14 дни след получаване на заявлението 
съответната държава членка уведомява 
спонсора дали клиничното изпитване е в 
обхвата на настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно.

Or. de

Изменение 612
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на повече от една засегнати
държави членки, когато има 
несъгласие относно одобрението на 
клиничното изпитване, съответните 
държави членки правят опит да
постигнат споразумение за
заключението. Ако не се намери 
разрешение, Комисията взема 
решение след изслушване на 
засегнатите държави членки.

Or. en

Обосновка

Решението на докладващата държава членка има обвързващ характер за другите. 
Възможно е докладваща държава членка да подкрепя дадено клинично изпитване, но 
то да не се подкрепя от органите и комитетите по етика на повечето засегнати 
държави членки. Дори ако органите и комитетите по етика работят съвместно за 
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постигане на съгласие, трябва да има решение за разрешаване на конфликти. 
Комисията е обект на контрол от страна на ЕП и на Съвета, така че е 
упълномощена в по-голяма степен да взема такива решения, отколкото докладващата 
държава членка.

Изменение 613
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако държавата членка не уведоми 
спонсора съгласно параграф 2 в срок до
три дни след получаване на 
коментарите или комплектуваното 
заявление, се счита, че клиничното 
изпитване е в обхвата на настоящия 
регламент и че заявлението е пълно.

Ако държавата членка не уведоми 
спонсора съгласно параграф 2 в срок до
шест дни след получаване на 
коментарите или комплектуваното 
заявление, се счита, че клиничното 
изпитване е в обхвата на настоящия 
регламент и че заявлението е пълно.

Or. de

Изменение 614
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки следва да 
гарантират, че ще прекъсват, 
прекратяват или временно ще 
преустановяват клинично изпитване, 
когато има нови научни 
доказателства и в следствие на това 
компетентният орган не би дал 
разрешение или когато комисията по 
етика не би дала повече своето 
разрешение.

Or. de
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Обосновка

Новите научни доказателства и достижения могат да направят излишно клиничното 
изпитване. Поради това компетентните органи трябва да имат възможност да 
отменят тези клинични изпитвания.

Изменение 615
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за изпитвани изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, и за 
имплантируеми или инвазивни 
изделия за продължително 
използване, класифицирани в клас ІІа 
или ІІб — веднага щом съответната 
държава членка уведоми спонсора за 
одобрението си;

а) веднага щом съответната държава 
членка уведоми спонсора за 
одобрението си;

Or. de

Изменение 616
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) за изпитвани изделия, различни от 
посочените в буква а: веднага след 
датата на заявлението, при условие 
че съответната държава членка 
вземе такова решение и че 
доказателствата сочат, че правата, 
безопасността и здравето на 
участниците в клиничното 
изпитване са защитени;

заличава се

Or. de
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Изменение 617
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) след 35 дни от датата на валидиране 
по параграф 4, освен когато съответната 
държава членка уведоми спонсора в 
рамките на този период за отказа си въз 
основа на съображения във връзка с 
общественото здраве, безопасността на 
пациентите или държавната политика.

в) след 60 дни от датата на валидиране 
по параграф 4, освен когато съответната 
държава членка уведоми спонсора в 
рамките на този период за отказа си въз 
основа на съображения във връзка с 
общественото здраве, безопасността на 
пациентите или държавната политика.

Or. de

Изменение 618
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 51a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисия по етика
Разрешение за клинично изпитване 
може да се даде само, ако независима 
комисия по етика е оценила 
клиничното изпитване като 
положително. В своето становище 
комисията по етика трябва да вземе 
предвид медицинската 
целесъобразност, одобрението на 
участниците в клиничните 
изпитвания, след като са получили
пълната информация за възможните 
рискове и опасности, свързани с 
клиничното изпитване, както и 
пригодността на изследващите 
органи и изпитателите.
Комисията по етика служи за това, 
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да се защитят правата, здравето и 
безопасността на участниците в 
изпитванията, ползвателите и 
трети лица. Тази комисия трябва да 
бъде независима от изследванията на 
спонсора и всякакво друго влияние. 
Следва да бъдат спазвани както 
националните, така и 
международните стандарти.
Комисията по етика се състои от 
подходящ брой членове, които имат 
съответната квалификация. В 
комисията по етика трябва да бъдат 
включени и представители на 
гражданското общество.

Or. de

Обосновка

За клиничните изпитвания и в областта на медицинските продукти трябва да се 
създадат ясни правила по отношение на комисията по етика. Би било целесъобразно, 
ако стандартите за комисия по етика в областта на медицинските продукти се 
адаптират към окончателната редакция на регламента на Европейския парламент и 
на Съвета относно клиничните изпитвания с лекарствени продукти за хуманна 
употреба и за изменение на Директива 2001/20/EО.

Изменение 619
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
лицата, които извършват оценка на 
заявлението, не са в положение на 
конфликт на интереси, че те са
независими от спонсора, 
институцията на 
мястото(местата) на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
никакво друго неправомерно влияние не 
се оказва върху тях.

Държавите членки гарантират, че 
лицата, които извършват оценка на 
заявлението, са независими от спонсора 
и участващите изследователи, както и че 
никакво друго неправомерно влияние не 
се оказва върху тях.
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Or. fr

Изменение 620
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които в своята 
съвкупност притежават необходимите 
квалификации и опит. При оценката се 
взема предвид мнението на поне едно 
лице, чиято основна област на интерес 
не е научна. Отчита се мнението на поне 
един пациент.

Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които в своята 
съвкупност притежават необходимите 
квалификации и опит. При оценката се 
взема предвид мнението на поне едно 
лице, чиято основна област на интерес 
не е научна. Отчита се мнението на
пациентите.

Списъкът с лицата, извършващи 
преглед, се предоставя на 
разположение на спонсора.

Or. en

Изменение 621
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които в своята 
съвкупност притежават необходимите 
квалификации и опит. При оценката се 
взема предвид мнението на поне едно 
лице, чиято основна област на интерес 
не е научна. Отчита се мнението на поне 
един пациент.

Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които в своята 
съвкупност притежават необходимите 
квалификации и опит. При оценката се 
взема предвид мнението на повече от
едно лице, чиято основна област на 
интерес не е научна. Отчита се 
мнението на поне един пациент.

Or. en
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Обосновка

„поне един пациент“ не е достатъчно. Мнението на един пациент не е достатъчно, 
тъй като за един пациент е трудно да представлява съвкупността от мнения на 
всички пациенти в дадено изпитване.

Изменение 622
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Като взема предвид техническия 
прогрес и общото развитие на 
нормативната уредба, Комисията е 
оправомощена да приема делегирани
актове съгласно член 89 за изменение 
или допълнение на изискванията към 
документацията за представяне със 
заявлението за клинично изпитване по 
глава ІІ от приложение ХІV.

7. Като взема предвид техническия 
прогрес и общото развитие на 
нормативната уредба, Комисията е 
оправомощена да приема актове за 
изпълнение съгласно член 88 за 
изменение или допълнение на 
изискванията към документацията за 
представяне със заявлението за 
клинично изпитване по глава ІІ от 
приложение ХІV.

Or. fr

Изменение 623
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обмена на информация между 
държавите членки и между тях и 
Комисията в съответствие с член 56;

б) обмена на информация между 
държавите членки и между тях и 
Комисията в съответствие с член 56;
всички съответни актуализации на 
информацията относно дадено 
изпитване следва да бъдат качени в 
базата данни; такива например са 
мерките, предприемани от 
държавите членки по повод 
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прекратяването, преустановяване на 
срока на действие или изменението 
на изпитване, така както и 
актуализираната информация 
относно баланса между ползите и 
рисковете или неотложните мерки за 
безопасност.

Or. en

Изменение 624
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) докладите относно клиничното 
изпитване, представени от 
спонсорите в член 58, параграф 5;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че докладите относно клиничното изпитване са част от 
информацията, предоставена на обществеността и медицинските специалисти. Тези 
изменения гарантират наличието на известна съгласуваност с евентуалния изход от 
преговорите относно клиничните изпитвания.

Изменение 625
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната ѝ 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната ѝ 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
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продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № […/…]. С 
изключение на информацията по член 
52, събраната и обработената 
информация в електронната система е 
достъпна само за държавите членки и 
Комисията.

продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № […/…], и с 
европейската база данни за 
медицинските изделия Еудамед 
(Eudamed), създадена с 
Решение 2010/227/ЕС на Комисията. С 
изключение на информацията по 
член 52, събраната и обработената 
информация в електронната система е 
достъпна само за държавите членки и 
Комисията.

Or. fr

Обосновка

Оперативната съвместимост на електронната система с европейската база данни 
за медицинските изделия (Еудамед) също трябва да бъде упомената.

Изменение 626
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от
Регламент (ЕС) № […/…]. С 
изключение на информацията по член 
52, събраната и обработената 
информация в електронната система е 
достъпна само за държавите членки и 
Комисията.

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната ѝ
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от
Регламент (ЕС) № […/…]. С 
изключение на информацията по 
член 52, събраната и обработената 
информация в електронната система е 
достъпна за държавите членки и 
Комисията. Комисията също така 
гарантира, че медицинските 
специалисти и пациентите имат 
достъп до електронната система. В 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 обществеността следва 
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да получи достъп до данни от базата 
данни.

Or. en

Изменение 627
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема
делегирани актове в съответствие с член
89, за да определя каква друга 
информация относно клиничните 
изпитвания, събрана и обработена в 
електронната система, е публично 
достъпна с оглед на оперативната 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно Регламент (ЕС) № 
[…/…]. Прилага се член 52, параграфи 3 
и 4.

3. Комисията е оправомощена да приема 
актове за изпълнение в съответствие с 
член 88, за да определя каква друга 
информация относно клиничните 
изпитвания, събрана и обработена в 
електронната система, е публично 
достъпна с оглед на оперативната 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно Регламент (ЕС) 
№ […/…]. Прилага се член 52, 
параграфи 3 и 4.

Or. fr

Изменение 628
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до една година след края на 
клиничното изпитване спонсорът 
представя на съответните държави 
членки резюме на резултатите от 
клиничното изпитване под формата на 
доклада за клинично изпитване по 
раздел 2.7, глава І, приложение ХІV. 

3. В срок до една година след края на 
клиничното изпитване спонсорът 
представя на съответните държави 
членки резултатите от клиничното 
изпитване под формата на доклада за 
клинично изпитване по раздел 2.7, 
глава І, приложение ХІV. Когато поради 
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Когато поради научни съображения не е 
възможно да се представи доклада за 
клинично изпитване в срок до една 
година, той се представя възможно най-
скоро след това. В този случай в плана 
на клиничното изпитване по раздел 3, 
глава ІІ, приложение ХІV се посочва 
кога резултатите от клиничното 
изпитване ще бъдат представени, както 
и се разясняват причините за 
закъснението.

научни съображения не е възможно да 
се представи доклада за клинично 
изпитване в срок до една година, той се 
представя възможно най-скоро след 
това. В този случай в плана на 
клиничното изпитване по раздел 3, 
глава ІІ, приложение ХІV се посочва 
кога резултатите от клиничното 
изпитване ще бъдат представени, както 
и се разясняват причините за 
закъснението.

Or. en

Обосновка

Макар че докладът за изпитване на клиничното действие е вид резюме, е важно 
производителите да разберат, че този доклад ще стане част от публично 
достъпната информация.

Изменение 629
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез електронната система по член 53 
спонсорът на клинично изпитване, 
което ще се провежда в повече от 
една държава членка, може да 
представи единно заявление за целите 
на член 51, което при получаване се 
предава по електронен път на 
съответните държави членки.

1. Чрез електронната система по член 53 
спонсорът на клинично изпитване може 
да представи заявлението за целите на 
член 51, което при получаване се 
предава по електронен път на 
съответните държави членки.

Or. en

Обосновка

Възможността за подаване на заявление чрез базата данни следва да се предостави 
за всички изследвания, дори когато изследването се провежда в една-единствена 
държава членка.
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Изменение 630
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3 – алинея 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) представя резултатите от 
координираната оценка в доклад, който 
трябва да се вземе предвид от другите 
съответни държави членки при 
решението относно заявлението на 
спонсора в съответствие с член 51, 
параграф 5.

б) представя резултатите от 
координираната оценка в доклад, който 
трябва да получи одобрение от другите 
съответни държави членки при 
решението относно заявлението на 
спонсора в съответствие с член 51, 
параграф 5.

Or. en

Изменение 631
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) нови заключения във връзка с всяко 
събитие по букви а)—в).

г) нови заключения във връзка с всяко 
събитие по букви а)—в).

Сведенията по повод инцидентите 
вследствие на човешка грешка също 
следва да се събират, тъй като те са 
основен източник на инциденти с 
медицински изделия. Тези сведения 
могат да допринесат за 
повишаването на безопасността и 
знанията относно изделието.
Регламентът следва да предвижда 
въвеждането от държавите членки 
на неелектронни форми на отчитане, 
за да се гарантира, че и пациентите 
без достъп до Интернет имат 
възможност да докладват.

Or. en
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Изменение 632
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква а) от настоящия параграф се 
прилага и за медицински специалист, 
който е в контакт с пациенти с 
наранявания.

Or. en

Изменение 633
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

а) всеки инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

Or. en

Изменение 634
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

а) всеки инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза;

Or. en
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Изменение 635
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, тя 
извършва необходимите стъпки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е информиран за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, в това 
число лекари и фармацевти, на
потребителите и на пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, тя 
извършва необходимите стъпки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е информиран за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Or. fr

Изменение 636
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, в това 
число лекари и фармацевти, на
потребителите и на пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
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Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, тя 
извършва необходимите стъпки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е информиран за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, тя 
извършва необходимите стъпки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е информиран за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Or. fr

Обосновка

Това изменение използва същия подход, възприет в директивата за фармакологичната 
бдителност.

Изменение 637
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, в това 
число лекарите и фармацевтите, на 
потребителите и на пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Or. en
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Обосновка

Тази разпоредба отразява възприетия подход в Директивата относно 
фармакологичната бдителност.

Изменение 638
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Те регистрират 
тези доклади на национално ниво. 
Когато компетентен орган на държава 
членка получи такива доклади, 
предприема необходимите мерки, за да 
гарантира, че производителят на 
съответното изделие е уведомен за 
инцидента, а производителят от своя 
страна предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване и 
улесняване на медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите да докладват на 
компетентните органи в съответните 
държави членки за подозираните 
сериозни инциденти по параграф 1, 
буква а). Те регистрират тези доклади на 
национално ниво. Когато компетентен 
орган на държава членка получи такива 
доклади, предприема необходимите 
мерки, за да гарантира, че 
производителят на съответното изделие 
е уведомен за инцидента, а 
производителят от своя страна 
предприема целесъобразните 
последващи мерки.

Or. en

Изменение 639
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки координират 
помежду си разработването на 

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

стандартни уеб базирани структурирани 
образци за докладване за сериозните 
инциденти от медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите. Държавите членки 
предоставят на медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите също така и други 
образци за докладване за подозирани 
инциденти на националните 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 640
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 641
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите на изделия, 
изработени по поръчка, докладват за 
всички сериозни инциденти и 

4. Производителите на изделия, 
изработени по поръчка, незабавно
докладват за всички инциденти и 
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коригиращи действия във връзка с 
безопасността по параграф 1 на 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е предоставено 
съответното изделие.

коригиращи действия във връзка с 
безопасността по параграф 1 на 
компетентния орган на държавата 
членка, в която е предоставено 
съответното изделие.

Or. en

Изменение 642
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията създава и управлява 
електронна система за събиране и 
обработка на следната информация:

1. В сътрудничество с държавите членки 
Комисията продължава да разработва 
съществуващата Европейска банка 
данни за медицинските изделия 
(Eudamed), създадена с 
Решение 2010/227/ЕС на Комисията и 
управлява електронна система за 
събиране и обработка на следната 
информация:

Or. en

Изменение 643
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) периодичните актуализирани 
доклади за безвредност, изготвяни от 
производителите в съответствие с 
член 63а;

Or. en
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Изменение 644
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи.

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи, и 
производителите следва да 
предоставят информация за своя 
собствен продукт.

Or. de

Изменение 645
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи.

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи. След 
консултация с Координационната 
група по медицинските изделия, на 
всеки 6 месеца Комисията предоставя 
преглед на тази информация на 
обществото и медицинските 
специалисти. Тази информация е 
достъпна чрез европейската банка 
данни по член 27.

Or. en

Обосновка

Медицинските специалисти и обществото ще имат полза от преглед на 
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информацията относно наблюдението и надзора на пазара. Тъй като тази 
информация ще налага чувствително обработване, КГМИ е подходящият форум, 
който да предостави тази информация на европейската банка данни.

Изменение 646
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигурят
съответните нива на достъп до 
електронната система на медицинските 
специалисти и обществеността.

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигури пълен 
достъп до електронната система на 
медицинските специалисти и
съответните нива на достъп до 
електронната система на 
обществеността.

Or. de

Обосновка

За да използват рационално медицинските продукти лекарите и хирурзите трябва на 
базата на ефективността и безопасността да направят избор кои продукти да 
използват. Медицинските специалисти следва да имат достъп до всички данни, 
включително детайли на техническите характеристики, проучвания преди и след 
пускането на пазара, които се подготвят от производителите, когато представят 
своите продукти за одобрение.

Изменение 647
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигурят 
съответните нива на достъп до 
електронната система на медицинските 
специалисти и обществеността.

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигури пълен
достъп до електронната система на 
медицинските специалисти и 
обществеността, в съответствие със 
съществуващото законодателство за 
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защита на данните и правата на 
интелектуална собственост.

Or. en

Изменение 648
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Докладите и информацията, 
посочени в член 62, параграф 5, също 
се предават автоматично по 
отношение на въпросното изделие 
посредством електронната система 
на нотифицирания орган, издал 
сертификата в съответствие с 
член 45.

Or. en

Обосновка

Включването на нотифицираните органи в обмена на информация на органите за 
надзор на пазара трябва да се разшири и да се определи ясно. В частност 
нотифицираните органи се нуждаят — в рамките на автоматизирани и 
хармонизирани процедури за комуникация — от консолидирана информация, за да 
отчетат развитието, да вземат незабавно предвид новата информация и да 
реагират бързо и адекватно на събития и инциденти, например чрез последващ 
контрол, преустановяване срока на действие или оттегляне на сертификат.

Изменение 649
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Докладите и информацията, 
посочени в член 62, параграф 5, също 
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се предават автоматично по 
отношение на въпросното изделие 
посредством електронната система 
на нотифицирания орган, издал 
сертификата в съответствие с 
член 45.

Or. en

Изменение 650
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Не следва да се създава 
допълнителна национална 
съобщителна система, а да се ползва 
само европейската съобщителна 
система.

Or. de

Изменение 651
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 63а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 63а
Периодични актуализирани доклади 

за безопасност
1. Производителите на медицински 
изделия, класифицирани в клас ІІІ, 
докладват на електронната система 
по член 62:
а) обобщения на данни, имащи 
отношение към ползите и рисковете 
на медицинското изделие, 
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включително резултатите от всички 
проучвания с отчитане на тяхното 
потенциално въздействие върху 
сертификацията;
б) научна оценка на съотношението 
полза/риск на медицинското изделие;
в) всички данни, свързани с обема на 
продажбите на медицинските 
изделия, включително приблизителна 
оценка на броя на населението, 
изложено на въздействието на 
медицинското изделие.
2. Периодичността на изготвяне от 
производителите на докладите по 
параграф 1 се посочва в научното 
оценяване по член 44, извършвано от 
КГМИ.
Производителите предоставят на 
компетентните органи периодични 
актуализирани доклади за 
безопасност незабавно при поискване 
или най-малко веднъж годишно през 
първите две години след 
първоначалното пускане на пазара на 
съответното медицинско изделие.
3. КГМИ оценява периодичните 
актуализирани доклади за 
безопасност, за да определи дали са 
налице нови рискове или има промяна 
в рисковете, както и дали има 
промяна в съотношението полза/риск 
на медицинското изделие.
4. Въз основа на оценяването на 
периодичните актуализирани доклади 
за безвредност КГМИ преценява дали 
е необходимо предприемането на 
действия във връзка със съответното 
медицинско изделие. КГМИ 
информира нотифицирания орган в 
случай на неблагоприятно научно 
оценяване. В този случай 
нотифицираният орган оставя в 
сила, изменя, преустановява срока на 
действие или оттегля разрешението, 
както е уместно.
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Or. en

Изменение 652
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите стъпки за оценка на 
национално ниво, извършвана 
централно от съответния им 
компетентен орган заедно с 
производителя, ако е възможно, на всяка 
сведена до знанието им съгласно член 
61 информация за сериозните 
инциденти на тяхна територия и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността, които са предприети или 
ще се предприемат на тяхна територия.

Държавите членки предприемат 
необходимите стъпки за оценка на 
национално ниво, извършвана 
централно от съответния им 
компетентен орган заедно с 
производителя, ако е възможно, на всяка 
сведена до знанието им съгласно 
член 61 информация за инцидентите
на тяхна територия и коригиращите 
действия във връзка с безопасността, 
които са предприети или ще се 
предприемат на тяхна територия.

Or. en

Изменение 653
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при доклади, получени съгласно 
член 61, параграф 3, компетентният 
орган установи, че те са свързани със 
сериозен инцидент, той незабавно ги 
предава към електронната система по 
член 62, освен когато същият 
инцидент вече е бил докладван от 
производителя.

Когато при доклади, получени съгласно 
член 61, параграф 3, компетентният 
орган установи, че те са свързани с
инцидент, той незабавно ги предава към 
електронната система по член 62.

Or. en
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Изменение 654
Клаудиу Чиприан Тънъсеску

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните органи извършват 
оценка на риска по отношение на 
докладваните сериозни инциденти или 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността, като вземат предвид 
критерии, като причинност, 
установимост и вероятност от повтаряне 
на проблема, честота на употреба на 
изделието, вероятност от повтаряне на 
вредата и значимост на вредата, 
клинична полза от изделието, целеви и 
потенциални потребители и засегнати 
лица. Също така те оценяват 
адекватността на коригиращото 
действие във връзка с безопасността, 
което е планирано или предприето от 
производителя, и необходимостта и 
естеството на всяко друго коригиращо 
действие. Те наблюдават проучването 
на инцидента от страна на 
производителя.

2. Националните органи извършват 
оценка на риска по отношение на 
докладваните сериозни инциденти или 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността, като вземат предвид 
критерии, като причинност, 
установимост и вероятност от повтаряне 
на проблема, честота на употреба на 
изделието, вероятност от повтаряне на 
вредата и значимост на вредата, 
клинична полза от изделието, целеви и 
потенциални потребители и засегнати 
лица. Също така те оценяват 
адекватността на коригиращото 
действие във връзка с безопасността, 
което е планирано или предприето от 
производителя, и необходимостта и 
естеството на всяко друго коригиращо 
действие. Те наблюдават проучването 
на инцидента от страна на 
производителя и вземат предвид 
мнението на пациентите.

Or. en

Изменение 655
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните органи извършват 
оценка на риска по отношение на 
докладваните сериозни инциденти или 

2. Националните органи извършват 
оценка на риска по отношение на 
докладваните инциденти или 
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коригиращи действия във връзка с 
безопасността, като вземат предвид 
критерии, като причинност, 
установимост и вероятност от повтаряне 
на проблема, честота на употреба на 
изделието, вероятност от повтаряне на 
вредата и значимост на вредата, 
клинична полза от изделието, целеви и 
потенциални потребители и засегнати 
лица. Също така те оценяват 
адекватността на коригиращото 
действие във връзка с безопасността, 
което е планирано или предприето от 
производителя, и необходимостта и 
естеството на всяко друго коригиращо 
действие. Те наблюдават проучването 
на инцидента от страна на 
производителя.

коригиращи действия във връзка с 
безопасността, като вземат предвид 
критерии, като причинност, 
установимост и вероятност от повтаряне 
на проблема, честота на употреба на 
изделието, вероятност от повтаряне на 
вредата и значимост на вредата, 
клинична полза от изделието, целеви и 
потенциални потребители и засегнати 
лица. Също така те оценяват 
адекватността на коригиращото 
действие във връзка с безопасността, 
което е планирано или предприето от 
производителя, и необходимостта и 
естеството на всяко друго коригиращо 
действие. Те наблюдават проучването 
на инцидента от страна на 
производителя.

Or. en

Изменение 656
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При изделията по член 1, параграф 4, 
първа алинея и когато сериозният 
инцидент или коригиращото действие 
във връзка с безопасността може да е 
свързано с вещество, което при 
самостоятелна употреба може да се 
счете за лекарствен продукт, 
компетентният орган, извършващ 
оценката, или координиращият 
компетентен орган по параграф 6 
информира съответния компетентен 
орган за лекарствените продукти или 
Европейската агенция по лекарствата
(„EMA“), консултирана от 
нотифицирания орган в съответствие с 
член 42, параграф 2, втора алинея.

При изделията по член 1, параграф 4, 
първа алинея и когато инцидентът или 
коригиращото действие във връзка с 
безопасността може да е свързано с 
вещество, което при самостоятелна 
употреба може да се счете за лекарствен 
продукт, компетентният орган, 
извършващ оценката, или 
координиращият компетентен орган по 
параграф 6 информира съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или Европейската агенция по 
лекарствата („EMA“), консултирана от 
нотифицирания орган в съответствие с 
член 42, параграф 2, втора алинея.
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Изменение 657
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При изделия в обхвата на настоящия 
регламент съгласно член 1, параграф 2, 
буква д) и когато сериозният 
инцидент или коригиращото действие 
във връзка с безопасността може да е 
свързано с тъкани или клетки от 
човешки произход, използвани за 
производство на изделието, 
компетентният орган или 
координиращият компетентен орган по 
параграф 6 информира съответния 
компетентен орган за човешките тъкани 
и клетки, консултиран от 
нотифицирания орган съгласно член 42, 
параграф 2, трета алинея.

При изделия в обхвата на настоящия 
регламент съгласно член 1, параграф 2, 
буква д) и когато инцидентът или 
коригиращото действие във връзка с 
безопасността може да е свързано с 
тъкани или клетки от човешки 
произход, използвани за производство 
на изделието, компетентният орган или 
координиращият компетентен орган по 
параграф 6 информира съответния 
компетентен орган за човешките тъкани 
и клетки, консултиран от 
нотифицирания орган съгласно член 42, 
параграф 2, трета алинея.

Or. en

Изменение 658
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След извършване на оценката и чрез 
електронната система по член 62 
компетентният орган, който я е провел, 
незабавно информира останалите 
компетентни органи за коригиращото 
действие, което е предприето или 
планирано от производителя или което е 
било изискано да се приложи от негова 

4. След извършване на оценката и чрез 
електронната система по член 62 
компетентният орган, който я е провел, 
незабавно информира останалите 
компетентни органи за коригиращото 
действие, което е предприето или 
планирано от производителя или което е 
било изискано да се приложи от негова 
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страна за максимално ограничаване на 
риска от повтаряне на сериозния 
инцидент, включително информация за 
съпътстващите събития и за резултата 
от оценката.

страна за максимално ограничаване на 
риска от повтаряне, включително 
информация за съпътстващите събития 
и за резултата от оценката.

Or. en

Изменение 659
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 6 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) когато са настъпили в повече от една 
държава членка сходни сериозни
инциденти във връзка с едно и също 
изделие или тип изделие на един 
производител;

а) когато са настъпили в повече от една 
държава членка сходни инциденти във 
връзка с едно и също изделие или тип 
изделие на един производител;

Or. en

Изменение 660
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наблюдава проучването на сериозния 
инцидент, което извършва 
производителя, и коригиращото 
действие, което трябва да се 
предприеме;

а) наблюдава проучването на
инцидента, което извършва 
производителя, и коригиращото 
действие, което трябва да се 
предприеме;

Or. en

Изменение 661
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович
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Предложение за регламент
Член 63 – параграф 7 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) консултира нотифицирания орган, 
издал сертификата съгласно член 45 за 
съответното изделие, по отношение на 
последиците от сериозния инцидент за 
сертификата;

б) консултира нотифицирания орган, 
издал сертификата съгласно член 45 за 
съответното изделие, по отношение на 
последиците от инцидента за 
сертификата;

Or. en

Изменение 662
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите на изделия, 
класифицирани в класове ІІб и ІІІ, 
докладват на електронната система по 
член 62 всяко статистическо значимо 
увеличение на честотата или 
значимостта на инцидентите, които 
не са сериозни, или на очакваните 
нежелани странични ефекти със 
съществено въздействие върху анализа 
на риска и ползата по раздели 1 и 5 от 
приложение І, които са довели или 
могат да доведат до неприемливи 
рискове за здравето или безопасността 
на пациентите, потребителите или 
другите лица, преценени спрямо 
очакваните ползи. Значимото 
увеличение се установява чрез 
сравнение с предвидимата честота или 
значимост на такива инциденти или 
очаквани нежелани странични ефекти 
във връзка със съответното изделие, 
категория или група изделия в рамките 
на период от време, определен при 
оценяване на съответствието на

Производителите на изделия, 
класифицирани в класове ІІб и ІІІ, 
докладват на електронната система по 
член 62 всяко статистическо значимо 
увеличение на честотата или 
значимостта на всички инциденти или 
на очакваните нежелани странични 
ефекти със съществено въздействие 
върху анализа на риска и ползата по 
раздели 1 и 5 от приложение І, които са 
довели или могат да доведат до 
неприемливи рискове за здравето или 
безопасността на пациентите, 
потребителите или другите лица, 
преценени спрямо очакваните ползи. 
Значимото увеличение се установява 
чрез сравнение с предвидимата честота 
или значимост на такива инциденти или 
очаквани нежелани странични ефекти 
във връзка със съответното изделие, 
категория или група изделия в рамките 
на период от време, определен при 
оценяване на съответствието на 
производителя. Прилага се член 63.
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производителя. Прилага се член 63.

Or. en

Изменение 663
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Медицински продукти, които 
попадат под действието на 
законодателството на Европейския 
съюз за качеството и безопасността 
на кръвта.
1. Настоящият регламент не следва 
да засяга вече съществуващи и 
внедрени правила на европейско ниво 
по отношение на вземането, 
тестването, подготовката, 
съхраняването и разпределението на 
кръв и кръвни съставки.
2. Медицинските продукти за вземане, 
тестване, подготовка, съхраняване и 
разпределение на кръв и кръвни 
съставки основно се третират
съгласно Директива 2002/98 на 
Европейския съюз и стандартите, 
които са определени в Съвета на 
27 януари 2003 г. за качеството и 
безопасността за вземане, тестване, 
подготовка и за съхраняването и 
разпределението.
3. Мерки, които се отнасят до 
проследяването и безопасността по 
отношение на кръвта и кръвните 
съставки имат по-висок стандарт, в 
сравнение с предходния регламент. Те 
трябва да се запазят в интерес на 
пациентите.

Or. de
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Изменение 664
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) типология на сериозните инциденти
и коригиращите действия във връзка с 
безопасността по отношение на 
конкретни изделия или категории или 
групи изделия;

а) типология на инцидентите и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността по отношение на 
конкретни изделия или категории или 
групи изделия;

Or. en

Изменение 665
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) уеднаквени образци за докладване за
сериозните инциденти и 
коригиращите действия във връзка с 
безопасността, периодичните 
обобщаващи доклади и докладите за 
наблюдаваните тенденции от 
производителите по членове 61 и 64;

б) уеднаквени образци за докладване за
инцидентите и коригиращите 
действия във връзка с безопасността, 
периодичните обобщаващи доклади и 
докладите за наблюдаваните тенденции 
от производителите по членове 61 и 64;

Or. en

Изменение 666
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) срокове за докладване за сериозните 
инциденти и коригиращите действия 
във връзка с безопасността, 
периодичните обобщаващи доклади и 
докладите за наблюдаваните тенденции 
от производителите, като се взема 
предвид значимостта на събитието за 
докладване съгласно членове 61 и 64;

в) срокове за докладване за
инцидентите и коригиращите 
действия във връзка с безопасността, 
периодичните обобщаващи доклади и 
докладите за наблюдаваните тенденции 
от производителите, като се взема 
предвид значимостта на събитието за 
докладване съгласно членове 61 и 64;

Or. en

Изменение 667
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на актове за 
изпълнение Комисията се консултира 
с КнГМИ.

Or. en

Обосновка

За да гарантира прозрачност и пълноценно участие на заинтересованите страни 
Комисията следва като правило да се допитва до тях посредством Консултативната 
група за медицинските изделия (КнГМИ).

Изменение 668
Жил Парньо

Предложение за регламент
Член 67а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 67а
Проверка на операторите
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1. В рамките на надзора на пазара 
компетентният орган на всяка 
държава членка гарантира чрез 
подходящи проверки, че изискванията 
на настоящия регламент се спазват 
от страна на икономическите 
оператори, чиито изделия са 
предназначени за предоставяне на 
пазара на Съюза.
Проверките на място в обектите на 
икономическите оператори, 
извършвани в зависимост от риска, се 
инициират от компетентния орган 
на държавата членка, в която е 
установен икономическият оператор.
2. Тези проверки се извършват от 
длъжностни лица, представляващи 
компетентния орган, които са 
упълномощени за следното:
а) да влизат в обектите на 
икономическите оператори, за да 
извършват физически контрол на 
обектите и практиките, чиито 
изделия са предназначени за 
предоставяне на пазара на ЕС;
б) да вземат нужните им образци, по-
конкретно с цел извършване на 
независими анализи в официална 
лаборатория;
в) да проверяват всеки документ или 
всяка информация, имащи отношение 
към обекта на проверката;
г) да проверяват обектите, архивите 
и документите, имащи отношение 
към спазването на общите 
изисквания за безопасност и действие 
и на задълженията за проследяване на 
безопасността, въведени от 
икономическите оператори.
Тези длъжностни лица на 
компетентния орган може да бъдат 
подпомагани от експерти, определени 
от компетентния орган.
3. След всяка проверка, посочена в 
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параграф 1 от настоящия член, 
компетентният орган изготвя доклад 
за спазването на правните и 
техническите изисквания съгласно 
настоящия регламент от страна на 
проверявания субект.
Предприелият проверката 
компетентен орган предава 
съдържанието на този доклад на 
проверявания субект. Преди да приеме 
доклада, компетентният орган дава 
възможност на проверявания субект 
да представи коментарите си.
Окончателният доклад от 
проверката, упоменат в настоящия 
параграф, се въвежда в електронната 
система, предвидена в член 27, 
буква е). Докладите, съдържащи се в 
електронната система, са достъпни 
за държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи. 
4. Ако компетентният орган на 
дадена държава членка подозира, че 
икономически оператор, намиращ се в 
друга държава членка, не спазва 
определените в настоящия регламент 
правни изисквания, или ако желае да 
проучи определена тема, той може да 
потърси допълнителна информация 
от тази държава членка и да поиска 
по-конкретно извършване на проверка 
или предприемане на съвместна 
такава. Тези проверки могат да се 
провеждат също така по искане на 
държава членка или на Комисията.
5. Без да се засягат евентуални 
споразумения, сключени между Съюза 
и трета държава, проверките, 
посочени в параграф 1, могат също 
така да се извършват в обектите на 
икономически оператор, установен в 
трета държава, ако медицинското 
изделие е предназначено да се 
предостави на пазара на Съюза. За 
тази цел икономическият оператор, 
установен в трета държава, трябва 
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да бъде подложен на проверка 
съгласно настоящия член.
6. Сътрудничеството между 
компетентните органи на 
държавите членки включва споделяне 
на информация както за програмите 
на проверките, така и за 
резултатите от извършените 
проверки. Компетентните органи на 
държавите членки си сътрудничат 
също при координиране на проверките 
в Съюза и в трети държави, по-
специално върху конкретни теми. 
Комисията се уведомява за това.

Or. fr

Обосновка

Следва да се определят принципите на проверката на операторите, извършвана от 
компетентните органи, която е основен елемент от надзора на пазара. По подобие на 
предвиденото от Директива 2001/83/ЕО относно лекарствените продукти за хуманна 
употреба следва да се предложи включването на нов член, определящ принципите на 
проверката на операторите в сектора на медицинските изделия от страна на 
компетентните органи.

Изменение 669
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки 
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на 
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 

1. Компетентните органи извършват
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки 
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на 
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 



AM\936128BG.doc 45/192 PE510.767v01-00

BG

изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им, и когато 
е необходимо и обосновано, достъп до 
обектите на икономически оператори и 
вземане на необходимите образци от 
изделия. Те могат да унищожат или по 
друг начин да направят неизползваеми 
изделията, представляващи сериозен 
риск, когато счетат това за необходимо.

изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им, и когато 
е необходимо и обосновано, както и 
внезапно, достъп до обектите на 
икономически оператори и вземане на 
необходимите образци от изделия. Те 
могат да унищожат или по друг начин 
да направят неизползваеми изделията, 
представляващи сериозен риск, когато 
счетат това за необходимо.

Or. de

Обосновка

За да се намали рискът от случаи на измама, е предвидено, да се извършват също и 
внезапни проверки при производителите на медицински продукти.

Изменение 670
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки 
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 
изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им, и когато 
е необходимо и обосновано, достъп до 
обектите на икономически оператори и 

1. Компетентните органи извършват 
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки 
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на 
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 
изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им и достъп 
до обектите на икономически оператори 
и вземане на необходимите образци от 
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вземане на необходимите образци от 
изделия. Те могат да унищожат или по 
друг начин да направят неизползваеми 
изделията, представляващи сериозен 
риск, когато счетат това за необходимо.

изделия за анализ от официална 
лаборатория. Те могат да унищожат 
или по друг начин да направят 
неизползваеми изделията, 
представляващи сериозен риск, когато 
счетат това за необходимо.

Or. en

Изменение 671
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи извършват 
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки 
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на 
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 
изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им, и когато 
е необходимо и обосновано, достъп до 
обектите на икономически оператори и 
вземане на необходимите образци от 
изделия. Те могат да унищожат или по 
друг начин да направят неизползваеми 
изделията, представляващи сериозен
риск, когато счетат това за необходимо.

1. Компетентните органи извършват 
целесъобразните проверки на 
характеристиките и действието на 
изделията, включително, ако е 
необходимо, преглед на документацията 
и физически или лабораторни проверки
въз основа на подходящи образци. Те 
вземат предвид установените принципи 
относно оценката и управлението на 
риска, данните от проследяването на 
безопасността и оплакванията. 
Компетентните органи могат да 
изискват от икономическите оператори 
да предоставят документацията и 
информацията, необходими за 
извършване на дейностите им, и когато 
е необходимо, достъп до обектите на 
икономически оператори и вземане на 
необходимите образци от изделия. Те 
могат да унищожат или по друг начин 
да направят неизползваеми изделията, 
представляващи риск, когато счетат 
това за необходимо.

Or. en
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Изменение 672
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Компетентните органи определят 
инспектори, които са оправомощени 
да извършват проверките по 
параграф 1. При проверките може да 
се използва помощта на експерти, 
определени от компетентните 
органи. Проверките се извършват от 
инспекторите на държавата членка, 
в която се намира икономическият 
оператор.

Or. en

Изменение 673
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Видът и обхватът на внезапните 
проверки, както и разходите, които 
възникват за икономическия оператор 
поради внезапни проверки, могат да 
бъдат кредитирани към редовните 
проверки, ако в хода на проверката 
няма съществени забележки. 
Режимът и провеждането на 
внезапни проверки трябва да спазва 
принципа на пропорционалността, 
по-специално при отчитане на 
съответния рисков потенциал на 
даден продукт.

Or. de
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Изменение 674
Хорст Шнелхард

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки периодично правят 
преглед и оценяват изпълнението на 
дейностите си по надзора. Тези 
прегледи и оценки се извършват най-
малко веднъж на четири години и 
резултатите от тях се съобщават на 
останалите държави членки и 
Комисията. Съответните държави 
членки изготвят резюме на резултатите, 
което е публично достъпно.

2. Държавите членки периодично
планират, правят преглед и оценяват 
изпълнението на дейностите си по 
надзора. За тази цел държавите 
членки разработват стратегически 
планове за проверки, в които се
определят категоризирането на 
риска, интервалите за проверка, вида 
на мерките за проверка, както и 
предвидените за провеждане на 
проверките персонал и материално 
оборудване. Проверка и оценка на 
дейностите се извършват най-малко 
веднъж на четири години и резултатите 
от тях се съобщават на останалите 
държави членки и Комисията.
Комисията може да направи 
препоръки за промени в плановете за 
проверки. Съответните държави членки 
изготвят резюме на резултатите, както 
и на препоръките на Комисията,
което е публично достъпно.

Or. de

Обосновка

За да се гарантира спазването на правилата и по-високо ниво на защита за 
пациентите, е въведен стратегически мониторинг на производството на медицински 
продукти на базата на техния риск за здравето на пациентите.

Изменение 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки периодично правят 
преглед и оценяват изпълнението на 
дейностите си по надзора. Тези 
прегледи и оценки се извършват най-
малко веднъж на четири години и 
резултатите от тях се съобщават на 
останалите държави членки и 
Комисията. Съответните държави 
членки изготвят резюме на резултатите, 
което е публично достъпно.

2. Държавите членки периодично правят 
преглед и оценяват изпълнението на 
дейностите си по надзора. Тези 
прегледи и оценки се извършват най-
малко веднъж на две години и 
резултатите от тях се съобщават на 
останалите държави членки и 
Комисията. Съответните държави 
членки изготвят резюме на резултатите, 
което е публично достъпно.

Or. en

Изменение 676
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Без да се засягат международните 
споразумения, сключени между Съюза 
и трети държави, проверките по 
параграф 1 могат да се провеждат 
също така в помещенията на 
икономически оператор, намиращ се в 
трета държава, ако е предвидено 
изделието да се предоставя на пазара 
на Съюза.

Or. en

Изменение 677
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. След всяка проверка по параграф 1 
съответният компетентен орган 
докладва на проверения икономически 
оператор относно степента на 
съответствие с настоящия 
регламент. Преди приемането на 
доклада компетентният орган 
предоставя възможност на 
проверения икономически оператор да 
представи коментарите си.

Or. en

Изменение 678
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 67 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Комисията установява подробни 
насоки за принципите за извършване 
на проверките, посочени в настоящия 
член, включително по-специално 
относно квалификацията на 
инспекторите, както и за 
механизмите за инспекция и достъпа 
до данни и информация, с които 
разполагат икономическите 
оператори.

Or. en

Изменение 679
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията.

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки, за Комисията и за 
нотифицираните органи.

Or. en

Обосновка

Включването на нотифицираните органи в обмена на информация на органите за 
надзор на пазара трябва да се разшири и да се определи ясно. В частност 
нотифицираните органи се нуждаят — в рамките на автоматизирани и 
хармонизирани процедури за комуникация — от консолидирана информация, за да 
отчетат развитието, да вземат незабавно предвид новата информация и да 
реагират бързо и адекватно на събития и инциденти, например чрез последващ 
контрол, преустановяване срока на действие или оттегляне на сертификат.

Изменение 680
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията.

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки и Комисията. След 
консултация с Координационната 
група по медицинските изделия, на 
всеки 6 месеца Комисията предоставя 
преглед на тази информация на 
обществеността и медицинските 
специалисти. Тази информация е 
достъпна чрез европейската банка 
данни по член 27.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 681
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията във връзка с член 68, 
параграф 1, букви а)—г) се предоставя 
на КГМИ, която от своя страна я 
съобщава на КнГМИ при първа 
възможност.

Or. en

Изменение 682
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато въз основа на данните от 
проследяването на безопасността или 
въз основа на друга информация 
компетентните органи на държава 
членка имат достатъчно основания да 
считат, че дадено изделие представлява 
риск за здравето или безопасността на 
пациенти, потребители или други лица, 
те извършват оценка на съответното 
изделие, обхващаща всички изисквания 
по настоящия регламент, които са 
релевантни за риска от изделието. 

Когато въз основа на данните от 
проследяването на безопасността или 
въз основа на друга информация 
компетентните органи на държава 
членка имат достатъчно основания да 
считат, че дадено изделие представлява 
риск за здравето или безопасността на 
пациенти, потребители или други лица, 
те извършват оценка на съответното 
изделие, обхващаща всички изисквания 
по настоящия регламент, които са 
релевантни за риска от изделието. 
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Съответните икономически оператори 
оказват необходимото съдействие на 
компетентните органи.

Съответните икономически оператори 
оказват необходимото съдействие на 
компетентните органи. В рамките на 
тази оценка компетентните органи 
информират нотифицираните 
органи, отговарящи за контрола, дали 
въпросното изделие е от класове ІІа, 
ІІб и ІІІ, както и другите 
компетентни органи за резултатите 
от оценката и за мерките, които ще 
бъдат взети в зависимост от 
оценката.

Or. fr

Изменение 683
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Когато въз основа на данните от 
проследяването на безопасността 
или въз основа на друга информация 
компетентните органи на държава 
членка имат основания да считат, че 
дадено изделие представлява риск за 
здравето или безопасността на 
пациенти, потребители или други 
лица, те могат да извършат оценка 
на съответното изделие, обхващаща 
всички изисквания по настоящия 
регламент, отговарящи на риска от 
изделието. Съответните 
икономически оператори оказват 
необходимото съдействие на 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 684
Марейд Макгинес



PE510.767v01-00 54/192 AM\936128BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато след извършване на оценката 
по член 69 компетентните органи 
установят, че изделие, представляващо 
риск за здравето или безопасността на 
пациенти, потребители или други лица, 
не отговаря на изискванията по 
настоящия регламент, те незабавно 
изискват от съответния икономически 
оператор да предприеме всички 
необходими и надлежно обосновани 
коригиращи действия за привеждане на 
изделието в съответствие с тези 
изисквания, за забрана или за 
ограничаване на предоставянето на 
пазара на изделието, за прилагане на 
специфични изисквания към 
предоставянето на изделието, за 
изтегляне на изделието от пазара или за 
изземването му в рамките на разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

1. Когато след извършване на оценката 
по член 69 компетентните органи 
установят, че изделие, представляващо 
риск за здравето или безопасността на 
пациенти, потребители или други лица, 
не отговаря на изискванията по 
настоящия регламент, те незабавно 
изискват от съответния икономически 
оператор да предприеме всички 
необходими и надлежно обосновани 
коригиращи действия за привеждане на 
изделието в съответствие с тези 
изисквания, за забрана или за 
ограничаване на предоставянето на 
пазара на изделието, за прилагане на 
специфични изисквания към 
предоставянето на изделието, за 
изтегляне на изделието от пазара или за 
изземването му в рамките на разумен 
срок, който е ясно определен и 
съобщен на съответния 
икономически оператор, съобразен с 
естеството на риска.

Or. en

Изменение 685
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато компетентните органи считат, 
че несъответствието не е ограничено 
само до територията на съответната 
държава членка, те информират 
Комисията и останалите държави 
членки за резултатите от оценката и за 

2. Когато компетентните органи считат, 
че несъответствието не е ограничено 
само до територията на съответната 
държава членка, те незабавно
информират Комисията и останалите 
държави членки за резултатите от 
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действията, които са изискали от 
икономическите оператори да 
предприемат, чрез електронната система 
по член 68.

оценката и за действията, които са 
изискали от икономическите оператори 
да предприемат, чрез електронната 
система по член 68.

Or. en

Изменение 686
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Икономическите оператори 
гарантират, че са предприети всички 
подходящи коригиращи действия по 
отношение на всички съответни 
изделия, които те са предоставили на 
пазара в Съюза.

3. Икономическите оператори
незабавно гарантират, че са предприети 
всички подходящи коригиращи 
действия по отношение на всички 
съответни изделия, които те са 
предоставили на пазара в Съюза.

Or. en

Изменение 687
Марейд Макгинес, Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 3 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Когато се налага изземване на 
засегнатите изделия, 
икономическият оператор полага 
всички разумни усилия, за да извърши 
изземването преди да изтече срокът, 
ясно определен и съобщен от 
компетентния орган по параграф 1.

Or. en



PE510.767v01-00 56/192 AM\936128BG.doc

BG

Изменение 688
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Те незабавно нотифициране
Комисията и останалите държави 
членки за тези мерки чрез 
електронната система по член 68.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 689
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки, различни от 
държавата членка, започнала 
процедурата, незабавно информират 
Комисията и останалите държави 
членки за всяка допълнителна 
информация, с която разполагат за 
несъответствието на даденото 
изделие и за мерките, които са приели 
във връзка със същото изделие. При 
несъгласие с нотифицираната 
национална мярка те незабавно 
уведомяват Комисията и останалите 
държави членки за възраженията си 
чрез електронната система по член 
68.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 690
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
Член 70 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в срок до два месеца след 
получаване на нотификацията по 
параграф 4 не е повдигнато възражение 
нито от държава членка, нито от 
Комисията във връзка с временна мярка, 
предприета от държава членка, тази 
мярка се счита за обоснована.

7. Когато в срок до един месец след 
получаване на нотификацията по 
параграф 4 не е повдигнато възражение 
нито от държава членка, нито от 
Комисията във връзка с временна мярка, 
предприета от държава членка, тази 
мярка се счита за обоснована.

Or. en

Изменение 691
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
по отношение на съответното 
изделие са предприети без забавяне 
подходящи ограничителни мерки.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 692
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в срок до два месеца след 
получаване на нотификацията по член 
70, параграф 4 държава членка е 
повдигнала възражения срещу временна 
мярка на друга държава членка или 
когато Комисията счита, че мярката 

1. Когато в срок до един месец след 
получаване на нотификацията по 
член 70, параграф 4 държава членка е 
повдигнала възражения срещу временна 
мярка на друга държава членка или 
когато Комисията счита, че мярката 
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противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията извършва оценка на 
националната мярка. Въз основа на 
резултатите от тази оценка и чрез актове 
за изпълнение Комисията взема 
решение за обосноваността на мярката. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

противоречи на законодателството на 
Съюза, Комисията извършва оценка на 
националната мярка. Въз основа на 
резултатите от тази оценка и чрез актове 
за изпълнение Комисията взема 
решение за обосноваността на мярката. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 693
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато след извършване на оценката 
по член 69 държава членка констатира, 
че въпреки че изделието законно е 
пуснато на пазара или в действие, то 
представлява риск за здравето или 
безопасността на пациенти, потребители 
или други лица или за други аспекти от 
опазването на общественото здраве, 
държавата членка изисква от 
съответния(те) икономически 
оператор(и) да предприеме всички 
необходими временни мерки, за да 
гарантира, че съответното изделие, 
когато се пуска на пазара или в 
действие, повече не представлява такъв 
риск, да изтегли изделието от пазара 
или да го изземе в рамките на разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

1. Когато след извършване на оценката 
по член 69 държава членка констатира, 
че въпреки че изделието законно е 
пуснато на пазара или в действие, то 
представлява риск за здравето или 
безопасността на пациенти, потребители 
или други лица или за други аспекти от 
опазването на общественото здраве, 
държавата членка незабавно изисква от 
съответния(те) икономически 
оператор(и) да предприеме всички 
необходими временни мерки, за да 
гарантира, че съответното изделие, 
когато се пуска на пазара или в 
действие, повече не представлява такъв 
риск, да изтегли изделието от пазара 
или да го изземе в рамките на разумен 
срок, съобразен с естеството на риска.

Or. en

Изменение 694
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 70, когато 
държава членка направи една от 
следните констатации, тя изисква от 
съответния икономически оператор да 
прекрати въпросното несъответствие в 
рамките на разумен срок, съобразен с 
несъответствието:

1. Без да се засяга член 70, когато 
държава членка направи една от 
следните констатации, тя изисква от 
съответния икономически оператор да 
прекрати въпросното несъответствие в 
рамките на разумен срок, който е ясно 
определен, съобщен и съобразен с 
несъответствието:

Or. en

Изменение 695
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато икономическият оператор не 
прекрати несъответствието в срока по 
параграф 1, дадената държава членка 
предприема всички подходящи мерки, 
за да ограничи или за да забрани 
предоставянето на пазара на продукта, 
или за да осигури неговото изземване 
или изтегляне от пазара. Тази държава 
членка незабавно уведомява Комисията 
и останалите държави членки за тези 
мерки чрез електронната система по 
член 68.

2. Когато икономическият оператор не 
прекрати несъответствието в срока по 
параграф 1, дадената държава членка
незабавно предприема всички 
подходящи мерки, за да ограничи или за 
да забрани предоставянето на пазара на 
продукта, или за да осигури неговото 
изземване или изтегляне от пазара. Тази 
държава членка незабавно уведомява 
Комисията и останалите държави 
членки за тези мерки чрез електронната 
система по член 68.

Or. en

Изменение 696
Мишел Ривази
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Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка, след като 
извърши оценка, установяваща 
потенциален риск от дадено изделие или 
конкретна категория или група изделия, 
счита, че предоставянето на пазара или 
пускането в действие на това изделие 
или конкретна категория или група 
изделия следва да се забрани, ограничи 
или към тях да се приложат специфични 
изисквания или че даденото изделие или 
конкретната категория или група 
изделия следва да се изтегли от пазара 
или да се изземе, за да се защити 
здравето и безопасността на пациентите, 
потребителите или другите лица или за 
да се защитят други аспекти от 
общественото здраве, тя може да 
предприеме всички необходими и 
обосновани временни мерки.

1. Когато държава членка, след като 
извърши оценка, установяваща 
потенциален риск от дадено изделие или 
конкретна категория или група изделия, 
счита, че предоставянето на пазара или 
пускането в действие на това изделие 
или конкретна категория или група 
изделия следва да се забрани, ограничи 
или към тях да се приложат специфични 
изисквания или че даденото изделие или 
конкретната категория или група 
изделия следва да се изтегли от пазара 
или да се изземе, за да се защити 
здравето и безопасността на пациентите, 
потребителите или другите лица или за 
да се защитят други аспекти от 
общественото здраве, тя предприема
всички необходими и обосновани 
временни мерки.

Or. en

Изменение 697
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В спешни случаи и при надлежно 
обосновани наложителни причини във 
връзка със здравето и безопасността на 
хората, Комисията може да приема 
актове за изпълнение с незабавно 
приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 88, 
параграф 4.

В спешни случаи и при надлежно 
обосновани наложителни причини във 
връзка със здравето и безопасността на 
хората, или при липса на действия от 
страна на държавите членки в 
ситуация на познат риск, Комисията 
може да приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 88, 
параграф 4.
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Or. xm

Обосновка

Действията от страна на държавите членки могат да са затруднени от сложни 
административни процедури или от групи за натиск. Поради това Комисията следва 
да може да приема непосредствено приложими превантивни мерки.

Изменение 698
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Освен в случаите, когато е 
необходимо незабавно действие поради 
сериозен риск за здравето или 
безопасността на хората, на съответния 
икономически оператор се предоставя 
възможност да изрази мнението си пред 
компетентния орган в рамките на 
целесъобразен период от време преди 
приемането на мярката. Ако е 
предприето действие, без да е изслушан 
икономическият оператор, на последния 
се предоставя възможност да бъде 
изслушан при първа възможност, а 
предприетото действие се преразглежда 
веднага след това.

2. Освен в случаите, когато е 
необходимо незабавно действие поради 
сериозен риск за здравето или 
безопасността на хората, на съответния 
икономически оператор се предоставя 
възможност да изрази мнението си пред 
компетентния орган в рамките на 
целесъобразен, ясно определен период 
от време преди приемането на мярката. 
Ако е предприето действие, без да е 
изслушан икономическият оператор, на 
последния се предоставя възможност да 
бъде изслушан при първа възможност, а 
предприетото действие се преразглежда 
веднага след това.

Or. en

Изменение 699
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка приета мярка незабавно се 
оттегля или изменя, след като 
икономическият оператор докаже, че е 

3. Всяка приета мярка незабавно се 
оттегля или изменя, след като 
икономическият оператор
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предприел ефективно коригиращо 
действие.

удовлетворително докаже, че е 
предприел ефективно коригиращо 
действие.

Or. en

Изменение 700
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
компетентния орган или органи, 
отговарящи за прилагането на 
настоящия регламент. Те предоставят на 
органите си правомощията, ресурсите, 
оборудването и експертните знания, 
необходими за правилното изпълнение 
на задачите им съгласно настоящия 
регламент. След като държавите членки 
съобщят на Комисията имената на 
компетентните органи, тя публикува 
списъка им.

1. Държавите членки определят 
компетентния орган или органи, 
отговарящи за прилагането на 
настоящия регламент. Те предоставят на 
органите си правомощията, ресурсите, 
оборудването и експертните знания, 
необходими за правилното изпълнение 
на задачите им съгласно настоящия 
регламент. След като държавите членки 
съобщят на Комисията имената на 
компетентните органи, тя публикува 
списъка им и данните им за контакт.

Or. en

Изменение 701
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавите 
членки сътрудничат както помежду си, 
така и с Комисията и си обменят 
информацията, необходима за еднаквото 
прилагане на настоящия регламент.

1. Компетентните органи на държавите 
членки сътрудничат както помежду си, 
така и по целесъобразност с Комисията 
и КГМИ, и си обменят информацията, 
необходима за еднаквото прилагане на 
настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 702
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 78а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78а
Консултативна група за 
медицинските изделия

1а. Комисията създава европейска 
Консултативна група за 
медицинските изделия (КнГМИ), 
която ще консултира нея и КГМИ 
относно техническите, научните, 
социалните и икономическите 
аспекти от пускането на пазара и 
наличността на медицинската 
технология и свързаните с нея услуги 
в ЕС.
Групата се състои от представители 
на асоциации на пациенти, клинични 
специалисти, медицински сестри, 
болногледачи и управители на здравни 
заведения, съответните 
производители на медицински изделия 
и други подобни сдружения.
КнГМИ се председателства от 
представител на Комисията.
КнГМИ се придържа към принципа за 
прозрачност и резултатите от 
нейната работа се съобщават на 
Комисията, Координационната група 
по медицинските изделия и на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Легитимните заинтересовани страни, представители на регулирания сектор и други 
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лица следва да имат възможност да консултират Комисията и органите относно 
техническите, научните, социалните и търговските аспекти на медицинските 
изделия. За тази цел Комисията следва да създаде консултативна група за 
медицинските изделия. Консултативната група следва да се придържа към принципа 
за прозрачност и резултатите от нейната работа следва да се съобщават на 
Комисията и на Координационната група по медицинските изделия, създадена с 
настоящия регламент.

Изменение 703
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всяка държава членка определя един 
член и един заместник с експертни 
знания в областта на приложното поле 
на настоящия регламент и един член и 
един заместник с експертни знания в 
областта на обхвата на Регламент (EС) 
№ […/…] [относно ин витро 
диагностичните медицински изделия], 
като мандатът на членовете и 
заместниците е тригодишен и може да 
се поднови. Дадена държава членка 
може да реши да определи само един 
член и един заместник с експертни 
знания и в двете области.

Всяка държава членка определя един 
член и един или повече заместници с 
експертни знания в областта на 
приложното поле на настоящия 
регламент и един член и един или 
повече заместници с експертни знания 
в областта на обхвата на Регламент (EС) 
№ […/…] [относно ин витро 
диагностичните медицински изделия], 
като мандатът на членовете и 
заместниците е тригодишен и може да 
се поднови. Дадена държава членка 
може да реши да определи само един 
член и един или повече заместници с 
експертни знания и в двете области.

Or. en

Изменение 704
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията проверява 
компетентността на членовете на 
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КГМИ. Комисията оповестява 
резултатите от проверката на всеки 
един случай и предоставя информация 
относно компетентността на 
членовете на КГМИ.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира надлежното действие на регламента КГМИ следва да се състои 
от представители с призната компетентност в сферата на медицинските изделия. 
Членът изисква представянето на доказателства относно компетентността, но не 
пояснява кой следва да извърши проверката на тази компетентност. 
Компетентността трябва да бъде проверена и това следва да бъде задача на 
Комисията.

Изменение 705
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. КГМИ контролира 
координационната група от 
нотифицирани органи, както е 
посочено в член 39;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да контролира координационната група от нотифицирани органи, за да 
гарантира спазването на изискванията за присъствие и да им даде възможност да 
бъдат по-добре информирани за състоянието на нотифицираните органи в ЕС.

Изменение 706
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В зависимост от случая КГМИ може 
да покани експерти или други трети 
лица да присъстват на заседанията или 
да представят писмено мнение.

6. Ако е необходимо, организациите, 
представляващи интересите на 
сектора на медицинските изделия, 
медицинските специалисти, 
лабораториите, пациентите и 
потребителите на нивото на Съюза, 
се поканват на срещите на КГМИ в
качеството на наблюдатели. В
зависимост от случая КГМИ може да 
покани други експерти и други трети 
лица да присъстват на заседанията или 
да представят писмено мнение.

Or. en

Обосновка

Заинтересованите страни следва да получат покана за участие в пленарните срещи 
на Координационната група по медицинските изделия, а не сами в тези на нейните 
подгрупи, за да се гарантира прозрачността и приобщаването на тези страни към 
регулаторната система на ЕС по отношение на медицинските изделия.

Изменение 707
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. КГМИ може да създава постоянни 
или временни подгрупи. Ако е 
необходимо, организациите, 
представляващи интересите на сектора 
на медицинските изделия, 
медицинските специалисти, 
лабораториите, пациентите и 
потребителите на нивото на Съюза, се 
поканват в тези подгрупи в качеството 
на наблюдатели.

7. КГМИ създава постоянна 
Консултативна група за 
медицинските изделия и може да 
създава временни подгрупи, ако е 
необходимо. Организациите, 
представляващи интересите на
пациентите, медицинските 
специалисти, лабораториите,
потребителите и сектора на
медицинските изделия на нивото на 
Съюза, се поканват в тези подгрупи в 
качеството на наблюдатели.
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Членовете на Консултативната 
група за медицинските изделия могат 
да бъдат канени по целесъобразност 
на срещи на такива подгрупи в 
качеството на наблюдатели.

Or. en

Изменение 708
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. КГМИ създава група за диалог 
между заинтересованите страни, 
съставена от представители на 
заинтересованите страни, 
организирани на равнището на Съюза. 
Тази група осъществява дейност 
паралелно и работи с 
Координационната група по 
медицинските изделия („КГМИ“), 
като предоставя консултации на 
Комисията и държавите членки по 
различни аспекти на медицинската 
технология и прилагането на 
регламента.

Or. en

Изменение 709
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. КГМИ подпомага Комисията при 
извършването на преглед на данните 
за проследяване на безопасността и 
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дейностите по надзор на пазара, в 
това число всички предприети 
превантивни мерки за опазване на 
здравето на всеки 6 месеца. Тази 
информация е достъпна чрез 
европейската банка данни по член 27.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 710
Ребека Тейлър

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. КГМИ играе ролята на арбитър 
при спорове по глава ІV относно 
компетентностите на 
нотифицираните органи.

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 711
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 8 – алинея 1 – тире 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– функционирането на КнГМИ, 
включително изслушването на 
мнения или препоръки, или други 
становища на КнГМИ, ако е 
необходимо.

Or. en

Изменение 712
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съвместно с Комисията и 
националния орган, отговорен за 
нотифицираните органи на 
държавата членка, в която е 
установен, оценява заявление за 
нотифициране на орган по оценяване 
на съответствието винаги, когато 
органът заявител настоява за 
компетентност в сферата на 
изделията от клас III, на изделията, 
имплантируеми в организма, на 
такива, съдържащи вещество 
считано за лекарствен продукт, 
нежизнеспособни тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход, или техни производни.

Or. en

Изменение 713
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква аб) (нова)



PE510.767v01-00 70/192 AM\936128BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) установява и документира високи 
критерии за компетентност и 
квалификация, както и процедури за 
подбор и одобрение на лицата, 
участващи в дейностите по 
оценяване на съответствието 
(знания, опит и друга необходима 
компетентност) и нужното обучение 
(първоначално и текущо);
квалификационните критерии 
обхващат различните функции в 
рамките на процеса на оценяване на 
съответствието, както и изделията, 
технологиите и областите, които са 
в сферата на компетентност на 
нотифицирания орган.

Or. en

Изменение 714
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква ав) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) преглежда и одобрява критериите 
на компетентните органи на 
държавите членки по член 80, 
параграф 1, буква аб) по-горе; 

Or. en

Изменение 715
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. КГМИ изготвя и поддържа списък 
с имената и специализацията на 
надлежно квалифицирани, 
реномирани клинични експерти, 
който се предоставя на органите по 
оценяване на съответствието, 
нотифицирани за изделия от клас III , 
изделия, имплантируеми в организма, 
такива, съдържащи вещество 
считано за лекарствен продукт, 
нежизнеспособни тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход, или техни производни, за 
целите на съответствието с 
изискването за нотифициране по 
член 44.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира цялостното и надлежно оценяване на клиничните доказателства 
от независими клинични експерти, следва да се изготви списък с имената на 
реномирани клинични експерти на равнището на ЕС. Органите, нотифицирани за 
изделия от клас III, впоследствие се задължават да изберат експерт или експерти от 
този списък за целите на оценяването на клиничните доказателства.

Изменение 716
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б) КГМИ изслушва КнГМИ; КГМИ 
отбелязва приемането на мнения, 
препоръки или други становища от 
страна на КнГМИ и по 
целесъобразност може да ги приема.

Or. en
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Изменение 717
Кристофер Фйелнер, Анна Росбах

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 
член 44;

заличава се

Or. en

Изменение 718
Оня Вайсбергер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 
член 44;

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 719
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 

заличава се
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член 44;

Or. fr

Изменение 720
Франсоаз Гростет

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно член 
44;

б) следи за контрола на някои оценки на 
съответствието съгласно член 44;

Or. fr

Изменение 721
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои
оценки на съответствието съгласно 
член 44;

б) предоставя научна оценка на някои
видове медицински изделия съгласно 
член 44;

Or. en

Изменение 722
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за контрола на някои 
оценки на съответствието съгласно 

б) редовно проследява техническия 
напредък, в частност по отношение 
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член 44; на имплантируемите медицински 
изделия от клас III;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 723
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработване на 
насоки за ефективно и уеднаквено 
прилагане на настоящия регламент, 
по-конкретно по отношение на 
определянето и наблюдението на 
нотифицираните органи, заявлението 
във връзка с общите изисквания към 
безопасността и действието и
извършването на клиничната оценка 
от производителите и оценяването 
от нотифицираните органи;

в) оценява дали основните изисквания 
към безопасността и действието на 
медицинските изделия по настоящия 
регламент са достатъчни и посочва 
необходимостта от изменения в 
приложение I.

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.
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Изменение 724
Оня Вайсбергер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за разработване на насоки 
за ефективно и уеднаквено прилагане на 
настоящия регламент, по-конкретно по 
отношение на определянето и 
наблюдението на нотифицираните 
органи, заявлението във връзка с 
общите изисквания към 
безопасността и действието и 
извършването на клиничната оценка 
от производителите и оценяването 
от нотифицираните органи;

в) допринася за разработване на насоки 
за ефективно и уеднаквено прилагане на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 725
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) оказва съдействие на 
компетентните органи на 
държавите членки в дейностите им 
по координация в областта на 
клиничните изпитвания, 
проследяването на безопасността и 
надзора на пазара;

г) разработва насоки за клинични 
изпитвания на медицински изделия;

Or. en
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Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 726
Оня Вайсбергер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) консултира и подпомага 
Комисията по нейно искане при 
оценката Й на който и да е въпрос във 
връзка с прилагането на настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 727
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) консултира и подпомага 
Комисията по нейно искане при 
оценката Й на който и да е въпрос във 
връзка с прилагането на настоящия 
регламент;

д) редовно извършва преглед на 
нормите и стандартите за 
медицинските изделия;
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Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не да включва 
само проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 728
Оня Вайсбергер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) допринася за уеднаквена 
административна практика във 
връзка с медицинските изделия в 
държавите членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

КГМИ е съществена част от регулаторната рамка. Поради това нейната задача 
следва да се опише по-подробно.

Изменение 729
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) разработва и поддържа рамкова 
програма за европейски надзор на 
пазара;

Or. en
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Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 730
Оня Вайсбергер, Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) следи непрекъснато техническия 
напредък, по-специално в областта на 
имплантируемите изделия и 
преценява дали основните изисквания 
за безопасност и действие, 
предвидени в настоящия регламент са 
подходящи, за да осигурят 
безопасното действие на 
медицинските изделия и определя 
необходимостта от изменение на 
приложение І;
еб) разработва насоки за клиничните 
изпитвания на определени 
медицински изделия
ев) допринася за разработването на 
стандарти за медицинските изделия;
ег) допринася за разработването на 
общи технически спецификации 
(ОТС)
ед) разработва и поддържа рамкова 
програма за европейски надзор на 
пазара;
ее) разработва минимални изисквания 
за система за управление на 
качеството за националните органи 
за надзор на пазара;
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еж) организира съвместен надзор на 
пазара и съвместни проекти за 
изпитвания;
ез) организира програми за обучение и 
обмен на национални длъжностни 
лица за надзор на пазара, за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи и за 
клинични изследвания;
еи) организира информационни 
кампании и програми за съвместни 
посещения;
ей) в рамките на шест месеца 
предоставя становище относно 
прилагането на критериите за 
класифициране, посочени в 
приложение VІІ по отношение на 
дадено изделие или категория или 
група изделия, в съответствие с 
член 41, параграф 3;
ек) предоставя становище по искане 
на Комисията относно 
класифицирането на дадено изделие 
или категория или група изделия в 
съответствие с член 41, параграф 4.

Or. en

Изменение 731
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква еб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) разработва минимални изисквания 
за система за управление на 
качеството за националните органи 
за надзор на пазара;

Or. en
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Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 732
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) организира съвместен надзор на 
пазара и съвместни проекти за 
изпитвания в държавите членки;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 733
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ег) организира споделянето на 
компетенции между държавите 
членки по отношение на надзора на 
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пазара, нотифицираните органи и 
клиничните оценки;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 734
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еи) организира информационни 
кампании и програми за съвместна 
проверка;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 735
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква eе) (нова)



PE510.767v01-00 82/192 AM\936128BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ее) създава предпоставки становище 
относно искане за класификация 
съгласно приложение VII за 
конкретно медицинско изделие или 
групи от медицински изделия по 
член 41, параграф 3 да бъде 
предоставено в рамките на 6 месеца;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 736
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква еж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еж) създава предпоставки за 
предоставянето на становище 
относно искане на Комисията за 
класификация на медицинско изделие 
или групи от медицински изделия по 
член 41, параграф 4;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
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на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 737
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – буква ез) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ез) разработва рамкова програма за 
надзор след пускането на изделие на 
пазара;

Or. en

Обосновка

КГМИ следва да играе водеща роля при повишаването на степента на безопасност на 
пациентите. Това изисква подробно описание на отговорностите, а не включване само 
на проекта за предложение основните изисквания и стандарти на изделията да са в 
съответствие с техническия напредък. Друг важен аспект за системата е надзорът 
на пазара след пускането на изделие на пазара. Ограничените финансови и човешки 
ресурси изискват по-добро равнище на координация и сътрудничество на държавите 
членки.

Изменение 738
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 80а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80а
Научен консултативен съвет

1. Комисията създава и предоставя 
логистичната подкрепа за Научен 
консултативен съвет, съставен от не 
повече от 15 научни и/или клинични 
експерти в областта на 
медицинските изделия, назначени в 
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лично качество от КГМИ.
2. Когато назначава тези експерти, 
Комисията гарантира широко, 
подходящо и балансирано отразяване 
на медицинските дисциплини, важни 
за медицинските изделия, 
публикуването на всички интереси, 
които биха могли да повлияят на 
работата на тези експерти и 
подписването на клауза за 
поверителност. Научният 
консултативен съвет може да 
създаде на своя отговорност групи 
експерти за конкретни медицински 
дисциплини. Комисията или КГМИ 
може да поиска от Научния 
консултативен съвет да й предостави 
научна консултация по всички 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент.
3. Научният консултативен съвет 
назначава един председател и един 
заместник-председател измежду 
своите членове за срок от три години, 
който може да се подновява веднъж. 
В надлежно обосновани случаи 
мнозинството от неговите членове 
може да поиска председателят и/или 
заместник-председателят да подаде 
оставка.
4. Научният консултативен съвет 
изготвя процедурен правилник, който 
съдържа по-конкретно процедури за:
а) функционирането на групите от 
експерти;
б) назначаването и смяната на 
председателя и заместник-
председателя;
в) научното оценяване, предвидено в 
член 44, включително в спешни 
случаи;
Процедурният правилник влиза в сила 
след положително становище от 
Комисията.
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Or. en

Изменение 739
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставят научни становища по
актуалното състояние на технологиите 
във връзка с конкретни изделия или 
категория или група изделия;

б) предоставят научни становища и 
техническо съдействие за определяне 
на актуалното състояние на 
технологиите във връзка с конкретни 
изделия или категория или група 
изделия;

Or. en

Обосновка

По-добра формулировка и по-ясно определяне на задачите на референтните 
лаборатории.

Изменение 740
Петер Лизе

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 2 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) допринасят за разработване на 
стандарти на международно ниво;

е) допринасят за разработване на общи 
технически спецификации (ОТС), 
както и на международни стандарти;

Or. en

Обосновка

Референтните лаборатории трябва да притежават съответните знания, опит и 
технически умения, за да допринасят за разработването на ОТС. По-добра 
формулировка.
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Изменение 741
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия, които 
биха могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да 
работят в интерес на обществото и да 
упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. При поискване 
декларацията за интереси се предоставя 
на обществеността. Настоящият член не
се прилага към представителите на 
заинтересованите организации, 
участващи в подгрупите на КГМИ.

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия или 
във веригата за доставки, които биха 
могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да 
работят в интерес на обществото и да 
упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия или 
във веригата за доставки, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. При поискване 
декларацията за интереси се предоставя 
на обществеността. Настоящият член не 
се прилага към представителите на 
заинтересованите организации, 
участващи в подгрупите на КГМИ.

Or. en

Изменение 742
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия, които 
биха могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да
работят в интерес на обществото и да 

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия, които 
биха могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да 
работят в интерес на обществото и да 
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упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. При поискване
декларацията за интереси се предоставя 
на обществеността. Настоящият член 
не се прилага към представителите 
на заинтересованите организации, 
участващи в подгрупите на КГМИ.

упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. Декларацията за интереси 
се предоставя на разположение на
обществеността на уебсайта на 
Европейската комисия.

Or. en

Изменение 743
Мишел Ривази

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия, които 
биха могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да 
работят в интерес на обществото и да 
упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. При поискване 
декларацията за интереси се предоставя 
на обществеността. Настоящият член не 
се прилага към представителите на 
заинтересованите организации, 
участващи в подгрупите на КГМИ.

1. Членовете на КГМИ и персоналът на 
референтните лаборатории на ЕС нямат 
финансови или други интереси в 
сектора на медицинските изделия, които 
биха могли да повлияят върху тяхната 
безпристрастност. Те приемат да 
работят в интерес на обществото и да 
упражняват дейността си по независим 
начин. Те декларират всеки пряк и 
непряк интерес, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при всяка 
една промяна. При поискване 
декларацията за интереси се предоставя 
на обществеността. Настоящият
параграф не се прилага към 
представителите на заинтересованите 
организации, участващи в подгрупите 
на КГМИ.

Or. en
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Изменение 744
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От експертите и другите трети 
лица, поканени от КГМИ за 
конкретни случаи, се изисква да 
декларират интересите си във връзка 
със съответния случай.

2. Представителите на 
заинтересованите организации, 
участващи в подгрупите на КГМИ, 
декларират всички преки и непреки 
интереси, които могат да имат в 
сектора на медицинските изделия, и 
актуализират декларацията си при 
всяка една промяна. Декларацията за 
интереси се предоставя на 
разположение на обществеността на 
уебсайта на Европейската комисия. 
Това не се прилага към представители 
на сектора на медицинските изделия.

Or. en

Изменение 745
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. От експертите и другите трети лица, 
поканени от КГМИ за конкретни 
случаи, се изисква да декларират 
интересите си във връзка със съответния 
случай.

2. Експертите и другите трети лица, 
поканени от КГМИ за конкретни 
случаи, декларират интересите си във 
връзка със съответния случай и 
тяхната декларация за интереси 
трябва да бъде непрекъснато на 
разположение на обществеността.

Or. en

Изменение 746
Нора Бера
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Предложение за регламент
Член 82а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 82а
Научни консултации

1. Комисията улеснява достъпа на 
производителите на иновативни 
изделия, за които се отнася научната 
оценка, предвидена в член 44, до 
научните консултации на Научния 
консултативен съвет или на 
референтна лаборатория на ЕС до 
информация относно критериите за 
подходяща оценка на 
съответствието на дадено изделие, 
особено във връзка с клиничните 
данни, необходими за клиничната 
оценка.
2. Научните консултации на Научния 
консултативен съвет или на 
референтна лаборатория на ЕС не са 
задължителни.
3: Комисията публикува резюмета на 
научните консултации по параграф 1, 
при условие че търговската 
информацията с поверителен 
характер е заличена.

Or. en

Изменение 747
Алда Соуза

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
насърчаване на създаването на

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
насърчаване на създаването на
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регистри за конкретни типове
изделия с цел събиране на опит след 
пускане на пазара/пускане в действие 
във връзка с употребата на тези изделия. 
Тези регистри допринасят за 
независимата оценка на дългосрочната 
безопасност и действие на изделията.

медицински изделия с цел събиране на 
опит след пускане на пазара/пускане в 
действие във връзка с употребата на 
тези изделия. Тези регистри допринасят 
за независимата оценка на 
дългосрочната безопасност и действие 
на изделията и за проследимостта на 
такива изделия.

Or. en

Изменение 748
Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
насърчаване на създаването на регистри 
за конкретни типове изделия с цел 
събиране на опит след пускане на 
пазара/пускане в действие във връзка с 
употребата на тези изделия. Тези 
регистри допринасят за независимата 
оценка на дългосрочната безопасност и 
действие на изделията.

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
насърчаване на създаването на
координирани и уеднаквени регистри за 
конкретни типове изделия с цел 
събиране на опит след пускане на 
пазара/пускане в действие във връзка с 
употребата на тези изделия. Тези 
регистри допринасят за независимата 
оценка на дългосрочната безопасност и 
действие на изделията.

Or. en

Обосновка

Разработването на такива регистри се координира и уеднаквява с цел да се избегне 
затормозяващото събиране на данни с ограничена употреба и да се гарантира 
ефективното използване на ресурсите, вложени в разработването на регистрите. 
Само ако бъдат организирани по координиран и уеднаквен начин, регистрите ще 
могат да бъдат анализирани в тяхната съвкупност и от тях да бъде извлечена ценна 
информация относно безопасността след пускане на пазара/пускане в действие.

Изменение 749
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Настоящият регламент не засяга 
възможността на държавите членки да 
събират такси за дейностите по 
настоящия регламент, при условие че 
размерът на таксите е определен по 
прозрачен начин и с цел да се покриват 
разходите. Най-малко три месеца преди 
да приемат структурата и размера на 
таксите, те информират Комисията и 
останалите държави членки.

Настоящият регламент не засяга 
възможността на държавите членки да 
събират такси за дейностите по 
настоящия регламент, при условие че 
размерът на таксите е определен по 
прозрачен начин и с цел да се покриват 
разходите. Най-малко три месеца преди 
да приемат структурата и размера на 
таксите, те информират Комисията и 
останалите държави членки.
Структурата и размерът на таксите 
се предоставят на разположение на 
обществеността при поискване.

Or. en

Изменение 750
Андрес Перельо Родригес

Предложение за регламент
Член 87 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни, 
съразмерни и възпиращи. Държавите 
членки уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно Й 
съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Държавите членки приемат разпоредби 
за санкциите, приложими при 
нарушаване на разпоредбите на 
настоящия регламент, и вземат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. Предвидените 
санкции трябва да са ефективни,
съразмерни и възпиращи.
Възпиращият характер на санкцията 
се определя във връзка с придобитата 
финансова полза в резултат на 
нарушението. Държавите членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [3 месеца 
преди датата на прилагане на настоящия 
регламент] и също така незабавно Й 



PE510.767v01-00 92/192 AM\936128BG.doc

BG

съобщават за всяко последващо 
изменение, което ги засяга.

Or. cs

Обосновка

За да действа като възпиращо средство за измамно поведение и за да се гарантира 
нейната ефективност, санкцията следва да бъде значително по-голяма от 
финансовата полза, придобита от производителя в резултат на нарушението или 
извършената измама. 

Изменение 751
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 2, параграфи 
2—3, член 4, параграф 5, член 8, 
параграф 2, член 17, параграф 4, член 
24, параграф 7, член 25, параграф 7, 
член 29, параграф 2, член 40, параграф 
2, член 41, параграф 4, член 42, 
параграф 11, член 45, параграф 5, член 
51, параграф 7, член 53, параграф 3, 
член 74, параграф 4 и член 81, параграф 
6, се предоставя на Комисията при 
спазване на предвидените в настоящия 
член условия.

1. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 2, параграфи 
2—3, член 4, параграф 5, член 8, 
параграф 2, член 17, параграф 4, член 
24, параграф 7, член 25, параграф 7, 
член 29, параграф 2, член 40, параграф 
2, член 74, параграф 4 и член 81, 
параграф 6, се предоставя на Комисията 
при спазване на предвидените в 
настоящия член условия.

Or. fr

Изменение 752
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 1 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на делегирани 
актове Комисията се консултира с 
КГМИ.

Or. en

Изменение 753
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2—3, член 
4, параграф 5, член 8, параграф 2, член 
17, параграф 4, член 24, параграф 7, 
член 25, параграф 7, член 29, параграф 
2, член 40, параграф 2, член 41, 
параграф 4, член 42, параграф 11, член 
45, параграф 5, член 51, параграф 7, 
член 53, параграф 3, член 74, параграф 
4 и член 81, параграф 6, се предоставя 
на Комисията за неопределен срок, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2—3, член 
4, параграф 5, член 8, параграф 2, член 
17, параграф 4, член 24, параграф 7, 
член 25, параграф 7, член 29, параграф 
2, член 40, параграф 2, член 74, 
параграф 4 и член 81, параграф 6, се 
предоставя на Комисията за 
неопределен срок, считано от датата на 
влизане в сила на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 754
Филип Жювен

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2—3, член 
4, параграф 5, член 8, параграф 2, член 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграфи 2—3, член 
4, параграф 5, член 8, параграф 2, член 
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17, параграф 4, член 24, параграф 7, 
член 25, параграф 7, член 29, параграф 
2, член 40, параграф 2, член 41, 
параграф 4, член 42, параграф 11, член 
45, параграф 5, член 51, параграф 7, 
член 53, параграф 3, член 74, параграф 
4 и член 81, параграф 6, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на посочените в него 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

17, параграф 4, член 24, параграф 7, 
член 25, параграф 7, член 29, параграф 
2, член 40, параграф 2, член 74, 
параграф 4 и член 81, параграф 6, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
делегирането на посочените в него 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването на решението 
в Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. fr

Изменение 755
Га стон Франко

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 32, 
параграф 2, и по искане на държава 
членка или по своя инициатива 
Комисията може да приема 
необходимите мерки, за да определя 
дали специфичен продукт или група 
продукти е в обхвата на определението 
на „козметичен продукт“.

В съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 32, 
параграф 2, и по искане на държава 
членка или по своя инициатива 
Комисията може да приема 
необходимите мерки, за да определя 
дали специфичен продукт е в обхвата на 
определението на „козметичен 
продукт“. Постоянният комитет по 
козметичните продукти и 
съответните заинтересовани страни 
предоставят на Комисията подкрепа, 
консултации и знания по козметични 
гранични случаи.

Or. en
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Обосновка

Определението за козметичен граничен продукт е свързано до голяма степен с 
индивидуалното оценяване на конкретен продукт, с неговото представяне и 
твърденията за него. Културният контекст и език са съществени за националното 
възприятие по отношение на определен козметичен продукт и за свързаните с него 
твърдения на потребителите и които са ключови за даването на определение за 
козметичен продукт. За да взема информирани решения относно статута на 
козметичните гранични случаи Комисията трябва да бъде консултирана от експерти 
от държавите членки и засегнатите сектори.

Изменение 756
Томас Улмер

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от директиви 
90/385/EИО и 93/42/ЕИО органите за 
оценяване на съответствието, които 
отговарят на настоящия регламент, 
могат да бъдат определяни и 
нотифицирани преди датата му на 
прилагане. Нотифицираните органи, 
които са определени и нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, могат да 
прилагат процедурите за оценяване на 
съответствието по настоящия регламент 
и да издават сертификати съгласно 
настоящия регламент преди датата му 
на прилагане.

4. Чрез дерогация от 
директиви 90/385/EИО и 93/42/ЕИО 
органите за оценяване на 
съответствието, които отговарят на 
настоящия регламент, могат да бъдат 
определяни и нотифицирани преди 
датата му на прилагане. 
Нотифицираните органи, които са 
определени и нотифицирани съгласно 
настоящия регламент, могат да прилагат 
процедурите за оценяване на 
съответствието по настоящия регламент 
и да издават сертификати съгласно 
настоящия регламент преди датата му 
на прилагане, при условие че 
съответните делегирани актове и 
актове за изпълнение са влезли в сила.

Or. de

Изменение 757
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Член 94 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Изделията в обхвата на настоящия 
регламент съгласно член 1, параграф 2, 
буква д), които законно са пуснати на 
пазара или в действие в съответствие с 
действащите правила в държавите 
членки преди прилагането на настоящия 
регламент, могат да продължат да се 
пускат на пазара и да се пускат в 
действие в съответните държави 
членки.

7. Изделията от клас IIб и клас III в 
обхвата на настоящия регламент, които 
законно са пуснати на пазара или в 
действие в съответствие с действащите 
правила в държавите членки преди 
прилагането на настоящия регламент,
следва да преминат процедура по 
получаване на разрешение за търговия 
по член 41. В рамките на преходен 
период от шест месеца след 
влизането на настоящия регламент в 
сила, производителите или 
предприятието, отговорни за 
пускането на изделията на пазара, 
трябва да докладват на 
централизирания и 
децентрализирания орган по издаване 
на разрешения, както е приложимо, 
за медицинските изделия, които те 
пускат на пазара, както и за 
резултатите от процедурата по 
оценяване на съответствието, за да 
продължи тяхната търговия за 
период от пет години от датата на 
влизане на настоящия регламент в 
сила. След изтичането на този 
период те не могат да продължат да се 
пускат на пазара, освен ако 
междувременно не е издадено 
разрешение или не е подадено 
заявление за издаването на 
разрешение.

Всички останали изделия в обхвата 
на настоящия регламент, които 
законно са пуснати на пазара или в 
действие, в съответствие с 
действащите правила в държавите 
членки преди прилагането на 
настоящия регламент, които са вече 
на пазара, могат да продължат да се 
пускат на пазара и да се пускат в 
действие в съответните държави 
членки.
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Or. en

Обосновка

Досега високорисковите медицински изделия можеха да се пускат на пазара 
единствено въз основа на процедура по оценяване на съответствието, проведена от 
нотифицирания орган на производителя, което в някои случаи бе причина за здравни 
бедствия. С влизането на настоящия регламент в сила не би следвало да има двойни 
стандарти за тези изделия, в зависимост от периода на тяхното навлизане на пазара.

Изменение 758
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Член 97 – параграф 3 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) член 25, параграфи 2 и 3 и член 45, 
параграф 4 се прилагат от [18 месеца 
след датата на прилагане, посочена в 
параграф 2];

а) член 25, параграфи 2 и 3 и член 45, 
параграф 4 се прилагат от [18 месеца 
след датата на прилагане, посочена в 
параграф 2], при условие че 
електронната система е валидирана 
и е в експлоатация;

Or. en

Обосновка

Задължението за въвеждане на данни в електронната система може да се извърши 
само, ако системите (Електронната система за регистрация на изделията и 
икономическите оператори/Електронната система за събиране и обработка на 
информация относно сертификати, издадени от нотифицираните органи) са готови 
и са своевременно пуснати в експлоатация.

Изменение 759
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение – част І – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доколкото е възможно, ограничаване 
на рисковете, които не могат да се 

в) доколкото е възможно, ограничаване 
на рисковете, които не могат да се 



PE510.767v01-00 98/192 AM\936128BG.doc

BG

отстранят, чрез съответните предпазни 
мерки, включително и предупредителни 
сигнали; както и

отстранят, чрез съответните предпазни 
мерки, включително и предупредителни 
сигнали; поради това следва да се 
вземат предвид най-новите 
инструменти и понятия, 
разработени за оценяването на 
опасностите и рисковете въз основа 
на моделите, прилагани върху хора, 
пътеките на токсичността, 
пътеките, водещи до неблагоприятен 
изход и токсикологияте, основана на 
доказателства; както и

Or. en

Обосновка

Както научните комитети на Комисията заявиха в своя дискусионен доклад 
„Справяне с новите предизвикателства пред оценката на риска – октомври 2012 г.“: 
„Предвижда се пренасочване към използването на все повече човешки данни относно 
смущения от биологично значение в ключови пътеки на токсичността.“ Освен това 
прегледът на REACH по-рано тази година (февруари 2013 г.) излезе с подобен 
коментар относно механизмите за по-добро справяне с новите предизвикателства 
пред оценката на опасността и риска.

Изменение 760
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение І – част I – точка 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) букви а)—г) по-горе не намаляват 
необходимостта от клинично 
изпитване и последващ клиничен 
преглед след пускане на изделие на 
пазара, за да се даде адекватен 
отговор на рисковете, опасностите и 
действието на изделията.

Or. en
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Изменение 761
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Приложение І – част II – точка 7 – подточка 7.1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) физическата съвместимост 
между частите от различни 
производители на изделията, които 
се състоят от повече от една 
имплантируема част;

Or. en

Изменение 762
Виторио Проди

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
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здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали
(REACH).

здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали
(REACH). Особено внимание трябва 
да се обръща на препоръките на 
научните комитети на Комисията 
(SCENIHR, SCCS и SCHER) в 
дискусионния им доклад „Справяне с 
новите предизвикателства пред 
оценката на риска – октомври 
2012 г.“ и в Прегледа на REACH 
(COM(2013) 49 окончателен –
февруари 2013 г.), като и в двата се 
призна, че „токсикологията 
претърпява преход към по-
механизиран, компютъризиран, 
основан на пътеки и клетки за 
оценяване на токсичния начин на 
действие на определено вещество“.

Or. en

Изменение 763
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от 
изделията. Особено внимание трябва 
да се обръща на веществата, които са 
канцерогенни, мутагенни или токсични 
за репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от опасни вещества. 
Вещества, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 



AM\936128BG.doc 101/192 PE510.767v01-00

BG

относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали
(REACH).

вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, постепенно се 
извеждат от употреба в рамките на 
5 години след влизането в сила на 
настоящия регламент, освен когато 
няма налични по-безопасни 
алтернативни вещества. В случай, че 
няма други по-безопасни 
алтернативи, медицинското изделие 
се етикетира и производителят 
попълва техническата документация 
с конкретна обосновка за употребата
на тези вещества по отношение на 
съответствието с общите 
изисквания за обща безопасност и 
действие, по-конкретно с тези от 
настоящия параграф, а в указанията 
за употреба предоставя 
информацията относно 
остатъчните рискове за групите 
пациенти и, ако е приложимо, 
посочва приложимите предпазни 
мерки. Изделията, съдържащи 
вещества, които при встъпването в 
контакт с организма на пациентите 
нарушават функциите на ендокринната 
система и за които има научни 
доказателства за вероятни сериозни 
последици за човешкото здраве и които 
са идентифицирани съгласно 
процедурата по член 59 от Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г. относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), 
или за които е известно или се 
предполага, че нарушават функциите 
на ендокринната система съгласно 
Препоръката на Комисията 
(2013/.../ЕС) относно критериите за 
идентифициране на веществата, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система, постепенно 
се извеждат от употреба в рамките 
на 5 години след влизането в сила на 
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настоящия регламент, освен когато 
няма налични по-безопасни 
алтернативни вещества. В случай че 
не съществуват по-безопасни 
алтернативи, медицинското изделие 
се етикетира и производителят 
попълва техническата документация 
със съответната обосновка за 
използването на тези вещества с 
оглед на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието, по-конкретно с тези от 
настоящия параграф, а в 
инструкцията за употреба той 
предоставя информация за 
остатъчните рискове за тези групи 
пациенти и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки.

Or. en

Изменение 764
Дачиана Октавиа Сърбу, Кътълин Сорин Иван

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
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(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH).

(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве.

Or. en

Обосновка

Предложението ограничава особеното внимание, което следва да се обръща на 
веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система до тези, 
идентифицирани по REACH. Това е твърде рестриктивно. Така например, следва да се 
вземат предвид и предстоящите критерии на Комисията за веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система.

Изменение 765
Мишел Ривази, Дагмар Рот-Берендт, Аса Вестлунд, Кристел Шалдемосе, Корин 
Льопаж

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 

7.4. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се намалят, 
доколкото е възможно и уместно, 
рисковете от вещества, които е 
възможно да се отделят от изделията. 
Особено внимание трябва да се обръща 
на веществата, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно част 3 от 
приложение VІ към Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, 
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етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве и които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали
(REACH).

етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 
1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006, и на веществата, 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, за които има 
научни доказателства за вероятни 
сериозни последици за човешкото 
здраве или които са идентифицирани 
съгласно процедурата по член 59 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали
(REACH), или за които е известно или 
се предполага, че са вещества, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система съгласно 
Препоръка (2013/.../EС) на Комисията 
относно критериите за 
идентифициране на нарушители на 
функциите на ендокринната система.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно да се обвързва идентификацията на веществата, нарушаващи 
функциите на ендокринната система с член 59 от REACH, тъй като това не е 
изчерпателен списък на тези вещества. Идентификацията като нарушители на 
функциите на ендокрината система по REACH е много бавна процедура (досега тя е 
премината от едва няколко вещества) и следва различна логика (списък с кандидат 
вещества) и следва да е само един от възможните варианти. Понастоящем 
Комисията е в процес на изготвяне на критерии за идентификацията на нарушители 
на функциите на ендокринната система и бъдещата препоръка следва да предостави 
адекватни указания.

Изменение 766
Мишел Ривази, Дагмар Рот-Берендт, Аса Вестлунд, Кристел Шалдемосе, Корин 
Льопаж

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако изделията или части от тях, които 
са предназначени:

Изделията или части от тях, които са 
предназначени:

Or. en

(Тази алинея е изкуствено разделена на няколко части (заради тиретата, които 
следват след текста по-горе). Настоящото изменение трябва да се чете съвместно с 
изменението от страна на същите автори на основната част от настоящата алинея 

след тиретата (за които няма предложение за изменение).)

Обосновка

Началото на тази алинея трябва да се измени в съответствие с предложението 
свързаното изменение да бъде преместено от разпоредбата за етикетирането на 
някои фталати от категория КМР към забранените КМР вещества и веществата, 
нарушаващи функциите на ендокринната система.

Изменение 767
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 7 – подточка 7.4 – параграф 1 – тире 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 съдържат в концентрация от 0,1 % или 
повече от масата на пластифицирания 
материал фталати, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1А или 
1Б съгласно част 3 от приложение VІ 
към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
върху самите изделия и/или върху 
опаковката на всяка единична бройка 
или, когато е подходящо, върху 
търговската опаковка, трябва да има 
означение, че изделията съдържат 
фталати. В случай на изделия, които 
съдържат такива вещества и са 
предназначени за лечение на деца, 
бременни жени или кърмачки,
производителят допълва техническата 

съдържат в концентрация от 0,1 % или 
повече от масата на пластифицирания 
материал фталати, върху самите изделия 
и/или върху опаковката на всяка 
единична бройка или, когато е 
подходящо, върху търговската опаковка, 
трябва да има означение, че изделията 
съдържат фталати, постепенно се 
извеждат от употреба в рамките на 
5 години след влизането в сила на 
настоящия регламент, освен когато 
няма налични по-безопасни 
алтернативни вещества. В случай че 
не съществуват по-безопасни 
алтернативи, медицинското изделие 
се етикетира и производителят
попълва техническата документация със
съответната обосновка за 
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документация със съответна
обосновка за използването на тези 
вещества с оглед на съответствието с 
общите изисквания към безопасността и 
действието, по-конкретно с тези по
настоящия параграф, а в инструкцията 
за употреба той предоставя информация 
за остатъчните рискове за тези групи 
пациенти и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки.

използването на тези вещества с оглед 
на съответствието с общите изисквания 
към безопасността и действието, по-
конкретно с тези от настоящия 
параграф, а в инструкцията за употреба
той предоставя информация за 
остатъчните рискове за тези групи 
пациенти и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки. В 
случай на изделия, които съдържат 
такива вещества и са предназначени 
за лечение на деца, бременни жени 
или кърмачки, фталатите се 
забраняват, считано от 1 януари 
2017 г.

Or. en

Изменение 768
Мишел Ривази, Дагмар Рот-Берендт, Аса Вестлунд, Кристел Шалдемосе, Корин 
Льопаж

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – точка 7 – подточка 7.4 – параграф 1 – тире 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

съдържат в концентрация от 0,1 % или 
повече от масата на пластифицирания
материал фталати, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1А или 1Б 
съгласно част 3 от приложение VІ към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, върху 
самите изделия и/или върху 
опаковката на всяка единична бройка 
или, когато е подходящо, върху 
търговската опаковка, трябва да има 
означение, че изделията съдържат 
фталати. В случай на изделия, които 
съдържат такива вещества и са 
предназначени за лечение на деца, 
бременни жени или кърмачки, 
производителят допълва 
техническата документация със 

не съдържат в концентрация от 0,1 %
или повече от масата хомогенен
материал вещества, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1А или 1Б 
съгласно част 3 от приложение VІ към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008, или 
вещества, идентифицирани като 
нарушители на функциите на 
ендокринната система в 
съответствие с алинея 1, освен ако 
производителят може да докаже, че
съществуват подходящи по-безопасни 
вещества или изделия, които не
съдържат тези вещества.
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съответна обосновка за използването 
на тези вещества с оглед на 
съответствието с общите изисквания 
към безопасността и действието, по-
конкретно с тези по настоящия 
параграф, а в инструкцията за употреба 
той предоставя информация за 
остатъчните рискове за тези групи 
пациенти и ако е приложимо, посочва 
подходящите предпазни мерки.

Ако производителят може да докаже, 
че не съществуват подходящи по-
безопасни вещества или изделия, 
които не съдържат тези вещества, 
върху самите изделия и/или върху 
опаковката на всяка единична бройка 
или, когато е подходящо, върху 
търговската опаковка, трябва да има 
означение, че изделията съдържат 
вещества, които са класифицирани 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от 
категория 1А или 1Б, или вещества, 
идентифицирани като нарушители 
на функциите на ендокринната 
система. Производителят допълва 
техническата документация със 
съответна обосновка за използването 
на тези вещества с оглед на 
съответствието с общите изисквания 
към безопасността и действието, по-
конкретно с тези по настоящия 
параграф, а в инструкцията за употреба 
той предоставя информация за 
остатъчните рискове за пациентите и 
ако е приложимо, посочва подходящите 
предпазни мерки.

Or. en

(Свързано с изменението на същите автори на първите осем думи от настоящата 
алинея (АТ4АМ отклонение).)

Обосновка

Употребата на КМРВ в козметични продукти е забранена, а КМР фталатите са 
забранени в играчките. Подобни ограничения следва да се прилагат за медицински 
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изделия, при които експозицията е неизбежна, освен ако не съществуват по-безопасни 
алтернативи. Същото следва да се прилага за известните нарушители на функциите 
на ендокринната система. Когато не съществуват алтернативи, производителят 
обозначава върху етикета изделието и дава конкретна обосновка по отношение на 
съответствието с разпоредбите за безопасност, включени в регламента, за 
изделията за всеки един пациент, а не само за конкретни рискови групи.

Изменение 769
Мишел Ривази, Дагмар Рот-Берендт, Аса Вестлунд, Кристел Шалдемосе, Корин 
Льопаж

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 7 – подточка 7.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.6. Изделията се проектират и 
произвеждат по такъв начин, че да се 
намалят до минимум рисковете във 
връзка с размера и свойствата на 
използваните частици. Специално 
внимание трябва да се обърне на 
изделията, съдържащи или състоящи се 
от наноматериали, които могат да се 
отделят в тялото на пациента или 
потребителя.

7.6. Изделията се проектират и 
произвеждат по такъв начин, че да се 
намалят до минимум рисковете във 
връзка с размера и свойствата на 
използваните частици. Специално 
внимание трябва да се обърне на 
изделията, съдържащи или състоящи се 
от наноматериали, които могат да се 
отделят в тялото на пациента или 
потребителя. Производителят 
представя конкретни доказателства, 
че употребата на наноматериали е в 
съответствие с основните 
изисквания към безопасността и 
действието на техническата 
документация. Конкретните 
доказателства трябва да отговарят 
на конкретните характеристики на 
наноматериалите. Освен това 
производителят трябва да 
предостави в инструкциите за 
употреба информация за 
остатъчните рискове за пациентите, 
и ако е приложимо, да посочи 
приложимите предпазни мерки.

Or. en
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Обосновка

Когато в медицинските изделия се използват наноматериали, производителят следва 
да предоставя конкретни доказателства за засегнатите наноматериали, че тяхната 
употреба е в съответствие с общите изисквания към безопасността и действието. 
Доказателството следва недвузначно да се отнася към конкретния характер на 
наноматериала. Това би улеснило значително прилагането на най-строгата оценка на 
съответствието, както е предвидено в съответствие с член 19 и съображение 13.

Изменение 770
Мишел Ривази, Корин Льопаж

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 8 – подточка 8.7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.7a. Производителите на медицински 
изделия уведомяват потребителите 
за нивата на дезинфекция, 
необходима за гарантиране на 
безопасността на пациента, както и 
за всички налични методи за 
постигане на тези нива на 
дезинфекция. Производителите са 
длъжни да изпитват изделията си по 
всички методи, предвидени да 
гарантират безопасността на 
пациента и да обосноват всяко 
решение за отхвърляне на даден 
разтвор чрез доказване на неговата 
неефективност или чрез доказване, че 
той може да причини щета, като 
ограничи медицинската полезност на 
техните изделия в значително по-
голяма степен спрямо други разтвори, 
които те самите препоръчват.

Or. xm

Обосновка

Производителите препоръчват протоколи, методи и разтвори без да се отчита 
реалната ефективност или наличността им на съответния пазар. В някои случаи в 
препоръките на производителите се посочват предпочитания въз основа по-скоро на 
стопански интереси, отколкото с оглед безопасността на пациентите.
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Изменение 771
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 9 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Изделия с вещество, считано за 
лекарствен продукт, и изделия, 
съставени от вещества или 
комбинация от вещества, 
предназначени за прием през устата, 
за инхалиране или за ректално или 
вагинално приложение

9. Изделия с вещество, считано за 
лекарствен продукт,

Or. de

Изменение 772
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – точка 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Изделия с вещество, считано за 
лекарствен продукт, и изделия, 
съставени от вещества или 
комбинация от вещества, 
предназначени за прием през устата, 
за инхалиране или за ректално или 
вагинално приложение

9. Изделия с вещество, считано за 
лекарствен продукт.

Or. en

Изменение 773
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 9 – подточка 9.2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от 
вещества или комбинация от 
вещества, които са предназначени за 
прием през устата, за инхалиране или 
за ректално или вагинално 
приложение и които се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло, 
трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по 
приложение І към Директива 
2001/83/ЕО.

заличава се

Or. en

Изменение 774
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 9 – подточка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от 
вещества или комбинация от 
вещества, които са предназначени за 
прием през устата, за инхалиране или
за ректално или вагинално 
приложение и които се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло, 
трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по 
приложение І към Директива 
2001/83/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Безопасността на тези изделия се гарантира чрез съответствието им с признатите 
хармонизирани стандарти или общите технически спецификации. Следователно 
изискването те да отговарят на аналитичните, фармакотоксикологичните и 
клиничните стандарти и протоколи по отношение на изпитването на лекарствените 
продукти (приложение I към Директива 2001/83/ЕО) няма да предостави полезна 
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допълнителна информация по отношение на безопасността на пациентите.

Изменение 775
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 9 – точка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от 
вещества или комбинация от 
вещества, които са предназначени за 
прием през устата, за инхалиране или 
за ректално или вагинално 
приложение и които се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло, 
трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по 
приложение І към Директива 
2001/83/ЕО.

заличава се

Or. de

Изменение 776
Дагмар Рот-Беренд

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 9 – подточка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от 
вещества или комбинация от 
вещества, които са предназначени за 
прием през устата, за инхалиране или 
за ректално или вагинално 
приложение и които се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло, 
трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по 
приложение І към Директива 
2001/83/ЕО.

заличава се
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Or. en

Изменение 777
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 9 – подточка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от 
вещества или комбинация от 
вещества, които са предназначени за 
прием през устата, за инхалиране или 
за ректално или вагинално 
приложение и които се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло, 
трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по 
приложение І към Директива 
2001/83/ЕО.

заличава се

Or. en

Обосновка

Позоваването на приложение I към Директива 2001/83/ЕО не е целесъобразно, тъй 
като по определение лекарствените продукти и изделията се различават по своя 
механизъм на действие. Позоваването на приложение I към Директива 2001/83/ЕО за 
продукти, които не са лекарствени продукти, е научно и технически нецелесъобразно 
и това би довело до нецелесъобразно оценяване.

Изменение 778
Аня Вайсгербер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 9 – точка 9.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

9.2. Изделията, съставени от вещества 
или комбинация от вещества, които са 
предназначени за прием през устата, за 
инхалиране или за ректално или 
вагинално приложение и които се 

9.2. Изделията, съставени от вещества 
или комбинация от вещества, които са 
предназначени за прием през устата, за 
инхалиране или за ректално или 
вагинално приложение и чието 
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поемат или разпръскват в човешкото 
тяло, трябва да отговарят по аналогия на 
съответните изисквания по приложение 
І към Директива 2001/83/ЕО.

поемане и разпръскване в човешкото 
тяло е предназначено за постигане на 
желания ефект, трябва да отговарят по 
аналогия на съответните изисквания по 
приложение І към 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. de

Обосновка

Ако поемането и разпръскването на продукта в тялото не е предназначено за 
постигане на определен медицински ефект, то доказателствата и изследванията 
съгласно Директива 2001/83/EО за лекарствени продукти за хуманна употреба не са 
възможни.

Изменение 779
Дан Йоренсен

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 10 – подточка 10.2 – буква a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) следва да се насърчава използването 
на методи, които не използват 
животни; използването на животни 
следва да бъде сведено до минимум и 
изпитвания върху гръбначни 
животни следва да се предприемат 
единствено при крайна 
необходимост; в съответствие с 
Директива 2010/63/ЕС, изпитванията 
върху гръбначни животни трябва да 
бъдат заместени, ограничени или 
облекчени; поради това призоваваме 
Комисията да установи правила за 
избягване на дублиращо изпитване и 
да се забрани дублиране на 
изпитвания и изследвания върху 
гръбначни животни.

Or. en

Обосновка
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
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has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried out in line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Изменение 780
Роберта Анджелили, Паоло Бертолоци

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 11 – подточка 11.1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.1a. Свързващите системи са 
предмет на единна процедура за 
типово одобрение, за да се гарантира, 
че функционалните характеристики 
на тези изделия не са ограничени. 
Неизискването на типово одобрение 
за системи на свързване засяга 
гаранциите, че тези изделия ще се 
използват по предназначение, както и 
правата на пациентите.

Or. it

Изменение 781
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 11 – точка 11.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.7. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се улесняват 
потребителят, пациентът или другите 

11.7. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се улесняват 
потребителят, пациентът или другите 
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лица при безопасното унищожаване на 
изделието и/или обезвреждането на 
всякакви отпадни вещества.

лица при безопасното унищожаване на 
изделието, субстанциите с които се 
обработва и/или обезвреждането на 
всякакви отпадни вещества и където е 
възможно и въведено, продуктът се 
заменя от продукт с по-висок 
стандарт на безопасност. Това следва 
да е насочено към намаляването на 
опасностите за пациентите и 
ползвателите, които могат да 
възникнат от замърсяване с 
химически и ядрени материали.

Or. de

Изменение 782
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение I – част II – точка 11 – подточка 11.7

Текст, предложен от Комисията Изменение

11.7. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се улесняват 
потребителят, пациентът или другите 
лица при безопасното унищожаване на 
изделието и/или обезвреждането на 
всякакви отпадни вещества.

11.7. Изделията се проектират и 
произвеждат така, че да се улесняват 
потребителят, пациентът или другите 
лица при безопасното унищожаване на 
изделието и на веществата, на които 
е било изложено изделието и/или при
обезвреждането на всякакви отпадни 
вещества и, когато е възможно и 
целесъобразно, при преминаването 
към употреба на изделия и методи с 
повишена степен на безопасност и 
характеристики, които могат да 
сведат до минимум излагането на 
пациенти, потребители или други 
лица на вещества с потенциално 
вредно въздействие, като например 
химичен или ядрен материал.

Or. en
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Изменение 783
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 13 – подточка 13.1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(а) Изделията се проектират, 
произвеждат и опаковат така, че в 
съответствие с предназначението им 
експозицията на лъчение на пациентите, 
потребителите и другите лица да се 
намали, доколкото е възможно и 
уместно, без това да ограничава 
приложението на необходимите нива на 
лъчение за терапевтичните и 
диагностичните цели.

(а) Изделията се проектират, 
произвеждат и опаковат така, че в 
съответствие с предназначението им 
експозицията на лъчение на пациентите, 
потребителите и другите лица да се 
намали, доколкото е възможно и 
уместно, ако е възможно тези 
приложения се заместват от 
приложения с по-висок стандарт на 
безопасност, без това да ограничава 
приложението на необходимите нива на 
лъчение за терапевтичните и 
диагностичните цели.

Or. de

Изменение 784
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II –точка 13 – точка 13.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Изделията се проектират и произвеждат 
така, че рискът от експозиция на 
пациентите, потребителите и другите 
лица на непредвидено, преминало или 
разсеяно лъчение да се намали, 
доколкото е възможно и уместно.

Изделията се проектират и произвеждат 
така, че рискът от експозиция на 
пациентите, потребителите и другите 
лица на непредвидено, преминало или 
разсеяно лъчение да се намали, 
доколкото е възможно и уместно; 
където е възможно следва да се 
избират методи, които намаляват 
облъчването на пациенти, 
ползватели и други възможно 
засегнати лица.

Or. de
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Изменение 785
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част II – точка 13 – точка 13.4 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Изделията, предназначени да 
излъчват йонизиращо лъчение, се 
проектират и произвеждат така, че при 
възможност да се гарантира, че 
количеството, геометрията и 
разпространението на енергията (или 
качеството) на излъченото лъчение 
могат да се променят и контролират 
съобразно предназначението.

а) Изделията, предназначени да 
излъчват йонизиращо лъчение, се 
проектират и произвеждат така, че при 
възможност да се гарантира, че 
количеството, геометрията и
разпространението на енергията (или 
качеството) на излъченото лъчение 
могат да се променят и контролират 
съобразно предназначението и, ако е 
възможно, следва да се използват 
изделия, които във всеки момент по 
време и след лечението могат да 
контролират излъченото лъчение.

Or. de

Изменение 786
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІ – точка 16 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Защита от механични и топлинни
рискове

16. Защита от рискове, възникващи от 
изделия, които са предназначени от 
производителите за собствен опит.

Or. de

Изменение 787
Йоланта Емилия Хибнер, Елжбета Катажина Лукачийевска
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Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 19 – подточка 19.1 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) наименованието на продукта не 
може да се позовава на 
наименованието на лекарствен 
продукт, биоцид, козметичен продукт 
или хранителна добавка.

Or. pl

Обосновка

На пазара могат да се намерят много примери, в които наименованията на 
лекарствени продукти са еднакви с наименованието на дадено лекарство или 
съдържат в голяма част от наименованието на дадено лекарство. В случая с 
дезинфектантите продуктите много често носят съответните наименования на 
лекарства или биоциди. Така че разпоредбите относно лекарствените продукти 
съвсем не са успели да уредят този въпрос по подходящ начин. Ето защо, за да се 
гарантира, че продуктите се употребяват безопасно, а потребителите не са 
подведени, този въпрос следва да бъде напълно изяснен.

Изменение 788
Жил Парньо

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІІ – точка 19 – подточка 19.1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората, но 
могат да се допълнят с формати, които 
се разчитат от машина, като например 
радиочестотна идентификация („RFID“) 
или баркодове;

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората и 
трябва да се допълнят с формати, които 
се разчитат от машина, като например 
радиочестотна идентификация („RFID“) 
или баркодове;

Or. fr

Обосновка

Етикетите на медицинските изделия трябва да включват едновременно и формат, 
разбираем за хората, и такъв, който се разчита от машина, за да не се затрудни 
регистрирането на уникалната идентификация.
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Изменение 789
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 19 – подточка 19.1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората, но 
могат да се допълнят с формати, 
които се разчитат от машина, като 
например радиочестотна 
идентификация („RFID“) или баркодове;

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората и се 
допълват с формати, които се разчитат 
от машина, като например 
радиочестотна идентификация („RFID“) 
или баркодове;

Or. en

Обосновка

Етикетите на медицинските изделия следва да са налични и в двата формата –
формати, четими съответно от човек и машина –, тъй като в повечето случаи 
машинният формат, при който етикетът се сканира и се записва неговият уникален 
идентификатор, е по-бързият и по-точният вариант.

Изменение 790
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 19 – подточка 19.1 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората, но 
могат да се допълнят с формати, 
които се разчитат от машина, като 
например радиочестотна 
идентификация („RFID“) или баркодове;

г) етикетите трябва да се предоставят 
във формат, разбираем за хората и се 
допълват с формати, които се разчитат 
от машина, като например 
радиочестотна идентификация („RFID“) 
или баркодове;

Or. en

Обосновка

Етикетите на медицинските изделия трябва да включват форматите, четими както 



AM\936128BG.doc 121/192 PE510.767v01-00

BG

от човека, така и от машината или записването на уникалния идентификатор може 
да се окаже трудна задача.

Изменение 791
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 19 – подточка 19.2 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) указанието „Този продукт е 
медицинско изделие“.

Or. en

Изменение 792
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Приложение 1 – част ІІІ – точка 19 – подточка 19.3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) ако изделието съдържа указание, че е 
за еднократна употреба, информация за 
известните характеристики и 
техническите фактори, за които знае 
производителят, че биха представлявали 
риск при повторна употреба. Ако в 
съответствие с раздел 19.1, буква в) не е 
необходима инструкция за употреба, 
информацията се предоставя на 
потребителя при поискване;

л) ако изделието съдържа указание, че е 
за еднократна употреба, информация за 
известните характеристики и 
техническите фактори, за които знае 
производителят, че биха представлявали 
риск при повторна употреба. Ако
изделието е включено в списъка на 
изделията за еднократна употреба 
съгласно член 15, параграф 4, 
информация, че това изделие не може 
да бъде повторно използвано при 
каквито и да било обстоятелства. 
Ако в съответствие с раздел 19.1, буква 
в) не е необходима инструкция за 
употреба, информацията се предоставя 
на потребителя при поискване;

Or. cs
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Изменение 793
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение І – част III – точка 19 – подточка 19.3 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) за изделията, предназначени за 
използване от неспециалисти, 
обстоятелствата, при които 
потребителят трябва да се консултира с 
медицински специалист;

р) за изделията, предназначени за 
използване от неспециалисти, 
обстоятелствата, при които 
потребителят трябва да се консултира с 
медицински специалист; елементите 
от инструкциите за употреба за 
пациенти следва да бъдат прегледани 
и от пациентски организации, за да се 
гарантира, че те реално отговарят на 
нуждите на пациентите и че са 
разбираеми и достъпни;

Or. en

Изменение 794
Милан Цабърнох

Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) списък на езиковите варианти за 
държавите членки, в които се планира 
да се предлага изделието на пазара.

б) връзка към списък на държави
членки, в които изделието се предлага 
на пазара.

Or. cs

Изменение 795
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 1 – точка 5 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Документацията трябва да съдържа
резюме на:

Документацията трябва да съдържа
цялата налична информация във 
връзка с:

Or. de

Обосновка

Като първични потребители на медицински изделия и тъй като лекарите са 
задължени да осигуряват безопасността на пациентите, медицинските специалисти 
трябва да имат достъп до всички технически и клинични данни, които са 
предоставени от производителите, за да направят избор на подходящите изделия за 
своите клиенти и съответно да ги информират.

Изменение 796
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – точка 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документацията трябва да съдържа
резюме на:

Документацията трябва да съдържа
цялата налична информация 
относно:

Or. en

Изменение 797
Роберта Анджелили, Паоло Бертолоци

Предложение за регламент
Приложение 2 – параграф 1 – точка 6 – подточка 6.2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Ако изделието ще бъде свързано с 
друго(и) изделие(я), за да работи по 
предназначение, описание на тази 
комбинация, включително 
доказателство, че изделието отговаря на 

д) Ако изделието ще бъде свързано с 
друго(и) изделие(я) посредством 
свързваща система, за да работи по 
предназначение, описание на тази 
комбинация, включително 



PE510.767v01-00 124/192 AM\936128BG.doc

BG

общите изисквания към безопасността и 
действието при свързване с другото(ите) 
изделие(я) по отношение на посочените 
от производителя характеристики.

доказателство, че изделието отговаря на 
общите изисквания към безопасността и 
действието при свързване с другото(ите) 
изделие(я) по отношение на посочените 
от производителя характеристики; тази 
свързваща система е типово одобрена, 
за да се гарантира нейното 
използване по предназначение и 
подходящото лечение на пациента.

Or. it

Изменение 798
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 4 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Маркировката „СЕ“ се състои от 
инициалите „CE“ със следната форма:

1. Маркировката „СЕ“ се състои от 
инициалите „CE“ с добавката 
"медицински продукт" със следната 
форма:

Or. de

Изменение 799
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – глава 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА 
КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 
НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА 
ДА ОТГОВАРЯТ НОТИФИЦИРАНИТЕ 
ОРГАНИ

Or. de

Обосновка

За да бъдат изработени уеднаквени изисквания за нотифицираните органи във всички 
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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 800
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение І – заглавие 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА 
КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 
НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА 
ДА ОТГОВАРЯТ НОТИФИЦИРАНИТЕ 
ОРГАНИ

Or. en

Изменение 801
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1. Нотифицираният орган е трета 
страна, независима от производителя на 
продукта, във връзка с който той 
извършва дейностите по оценяване на 
съответствието. Нотифицираният орган 
също така е независим от който и да е 
друг икономически оператор с интерес 
към продукта и от всички конкурентни 
на производителя.

1.2.1. Нотифицираният орган, 
включително неговият персонал, е 
трета страна, независима от 
производителя на продукта, във връзка с 
който той извършва дейностите по 
оценяване на съответствието. 
Нотифицираният орган също така е 
независим от който и да е друг 
икономически оператор с интерес към 
продукта и от всички конкурентни на 
производителя. Това не го лишава от 
възможността да извършва оценки на 
съответствието по отношение на 
икономически оператори или 
конкуренти, както е споменато по-
горе.
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Or. en

Обосновка

С изменението се пояснява, че изискването се прилага и към персонала на щат в 
нотифицираните органи. Тук се пояснява, че нотифицираният орган може да 
извършва дейности по оценяване на съответствието за различни икономически 
оператори, произвеждащи различни или сходни продукти.

Изменение 802
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 1 – подточка 1.2 – параграф 1.2.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.4. Осигурява се безпристрастността 
на нотифицираните органи, на тяхното 
висше ръководство и на персонала, 
отговорен за оценките. 
Възнаграждението на висшето 
ръководство и на персонала,
отговорен за оценките, на 
нотифицирания орган не зависи от броя 
на извършените оценки.

1.2.4. Осигурява се безпристрастността 
на нотифицираните органи, на тяхното 
висше ръководство, на персонала, 
отговорен за оценките, и на
подизпълнителите. 
Възнаграждението на висшето 
ръководство, на персонала, отговорен 
за оценките, и на подизпълнителите 
на нотифицирания орган не зависи от 
броя на извършените оценки.

Or. en

Обосновка

Когато при осъществяването на своята дейност нотифицираният орган използва 
външни консултанти, същите трябва да отговарят на същите изисквания, както и 
персоналът на нотифицирания орган.

Изменение 803
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 1 – точка 1.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният орган разполага с Нотифицираният орган, включително 
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финансовите ресурси, необходими за 
извършване на дейностите по оценяване 
на съответствието и свързаните 
операции. Той документира и представя 
доказателства за финансовите си 
възможности и своята икономическа 
жизненост, като се отчитат конкретните 
обстоятелства при етапа на 
първоначалното започване на дейността 
му.

неговите подразделения, разполага с 
финансовите ресурси, необходими за 
извършване на дейностите по оценяване 
на съответствието и свързаните 
операции. Той документира и представя 
доказателства за финансовите си 
възможности и своята икономическа 
жизненост, като се отчитат конкретните 
обстоятелства при етапа на 
първоначалното започване на дейността 
му.

Or. en

Обосновка

За да се осигури максимална степен на безопасност, всички подразделения на 
нотифицирания орган следва да отговарят на изискванията, прилагани спрямо самия 
нотифициран орган.

Изменение 804
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 1 – подточка 1.6 – параграф 1.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.1. Нотифицираният орган участва в 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, е 
информиран за тези дейности и 
персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, насоки и най-
добри практики, приети в рамките на 
настоящия регламент.

1.6.1. Нотифицираният орган участва в 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, а 
също и неговите подизпълнители, са 
информирани и обучени за тези 
дейности и персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, стандарти,
насоки и най-добри практики, приети в 
рамките на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Подизпълнителите трябва да отговарят на същите високи стандарти, както и 
персоналът, отговорен за оценките.

Изменение 805
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 1 – подточка 2.6 – параграф 1.6.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.2. Нотифицираният орган 
възприема кодекс за поведение, в 
който, наред с другото, се определят 
етични правила за дейността на 
нотифицираните органи в областта 
на медицинските изделия, и който е 
приет от националните органи, 
отговарящи за нотифицираните 
органи. Кодексът за поведение 
осигурява механизъм за наблюдение и 
проверка на съблюдаването му от 
нотифицираните органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 806
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 2 – точка 2.2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2.2. Системата за управление на 
качеството на нотифицирания орган 
включва най-малко следното:

2.2. Системата за управление на 
качеството на нотифицирания орган и 
на неговите подизпълнители включва 
най-малко следното:

Or. en

Обосновка

За да се осигури максимална степен на безопасност, това изискване следва да се 
прилага и към подизпълнителите на нотифицираните органи.

Изменение 807
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 2 – точка 2.2 – тире 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- продължаващо обучение.

Or. en

Обосновка

Системата за управление на качеството на нотифицираните органи следва да 
включва редовни програми за обучение.

Изменение 808
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.1. Нотифицираният орган е в 
състояние да осъществява всички 
задачи, които са му възложени съгласно 
настоящия регламент с най-висока 
степен на почтено професионално 

3.1.1. Нотифицираният орган и 
неговите подизпълнители са в 
състояние да осъществяват всички 
задачи, които са им възложени съгласно 
настоящия регламент с най-висока
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поведение и необходимата техническа 
компетентност в определената област, 
независимо дали тези задачи се 
изпълняват от самия нотифициран орган 
или от негово име и на негова 
отговорност.

степен на почтено професионално 
поведение и необходимата техническа 
компетентност в определената област, 
независимо дали тези задачи се 
изпълняват от самия нотифициран орган 
или от негово име и на негова 
отговорност.

Or. en

Обосновка

За да се осигури максимална степен на безопасност, това изискване следва да се 
прилага и към подизпълнителите на нотифицираните органи.

Изменение 809
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.1. Нотифицираният орган е в 
състояние да осъществява всички 
задачи, които са му възложени съгласно 
настоящия регламент с най-висока 
степен на почтено професионално 
поведение и необходимата техническа 
компетентност в определената област, 
независимо дали тези задачи се 
изпълняват от самия нотифициран орган 
или от негово име и на негова 
отговорност.

3.1.1. Нотифицираният орган е в 
състояние да осъществява всички 
задачи, които са му възложени съгласно 
настоящия регламент с най-висока 
степен на почтено професионално 
поведение и необходимата техническа 
компетентност в определената област, 
независимо дали тези задачи се 
изпълняват от самия нотифициран орган 
или от негово име и на негова 
отговорност. Процесът се наблюдава, 
за да се гарантира, че притежава 
необходимото качество.

Or. sl

Изменение 810
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По-конкретно той разполага с 
необходимия персонал и притежава или 
има достъп до цялото оборудване и 
съоръжения, които са нужни за 
правилно изпълнение на техническите и 
административните задачи в рамките на 
дейностите по оценяване на 
съответствието, по отношение на които 
е нотифициран.

По-конкретно той разполага с 
необходимия персонал и притежава или 
има достъп до цялото оборудване и 
съоръжения, които са нужни за 
правилно изпълнение на техническите, 
научните и административните задачи 
в рамките на дейностите по оценяване 
на съответствието, по отношение на 
които е нотифициран.

Or. en

Изменение 811
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това изисква наличието в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал,
притежаващ опит и знания, които са 
достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с 
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

Това изисква постоянното наличие в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит и знания, които са 
достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с 
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

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.

Or. en

Изменение 812
Филип Жювен
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Предложение за регламент
Приложение VI — точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Това изисква наличието в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит и знания, които са 
достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

Това изисква наличието в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит, завършено висше 
образование и знания, които са
необходими и достатъчни за оценка на 
медицинската функционалност и 
действие на изделията, за които е 
нотифициран, с оглед на изискванията 
по настоящия регламент и по-конкретно 
тези по приложение І.

Or. fr

Изменение 813
Филип Жювен

Предложение за регламент
Приложение VI — точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.1 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персоналът, отговарящ за оценката, 
трябва да извършва поне веднъж 
годишно и внезапно проверки на 
медицинските изделия във всички 
производствени обекти, свързани с 
тях. Внезапността на проверката 
предполага производителят да не е 
информиран в нито един момент за 
възможната дата и час на тази 
проверка.
Персоналът, отговарящ за оценката, 
трябва да информира за резултатите 
от извършените ежегодни проверки 
всички компетентни органи на 
държавите членки, имащи 
отношение към производството и 
пускането на пазара на медицинското 
изделие. Тези резултати се 
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документират в доклад.
Освен това същият персонал трябва 
да прави опис на ежегодните 
проверки, извършени към съответния 
отговорен национален орган.

Or. fr

Изменение 814
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с 
техническите знания и достатъчен и 
подходящ опит във връзка с 
медицинските изделия и съответните 
технологии за извършване на задачите 
по оценяване на съответствието, 
включително оценката на клиничните 
данни.

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с 
техническите знания и достатъчен и 
подходящ опит във връзка с 
медицинските изделия и съответните 
технологии за извършване на задачите 
по оценяване на съответствието, 
включително оценката на клиничните 
данни или оценяването на оценка, 
извършена от подизпълнител.

Or. en

Обосновка

Вътрешният персонал на нотифицирания орган следва да има квалификацията за 
извършване на оценка на техническите и клинични досиета на изделие и следва да има 
квалификацията да оценява качеството и целесъобразността на оценка, поета от 
подизпълнител на нотифицирания орган.
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Изменение 815
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с 
техническите знания и достатъчен и 
подходящ опит във връзка с 
медицинските изделия и съответните 
технологии за извършване на задачите 
по оценяване на съответствието, 
включително оценката на клиничните 
данни.

3.1.2. Във всеки един момент, за всяка 
процедура за оценяване на 
съответствието и за всеки вид или 
категория продукти, за които е 
нотифициран, нотифицираният орган 
разполага в рамките на 
организационната си структура с 
необходимия административен, 
технически и научен персонал с
медицински, технически и, по 
възможност, фармакологични знания 
и достатъчен и подходящ опит във 
връзка с медицинските изделия и 
съответните технологии за извършване
на задачите по оценяване на 
съответствието, включително оценката 
на клиничните данни.

Or. en

Изменение 816
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.1 – параграф 3.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.3. Нотифицираният орган ясно 
документира обхвата и ограниченията 
на задълженията, отговорностите и 
правомощията във връзка с персонала, 
участващ в дейностите по оценяване на 
съответствието, и ги свежда до знанието 
на съответния персонал.

3.1.3. Нотифицираният орган ясно 
документира обхвата и ограниченията 
на задълженията, отговорностите и 
правомощията във връзка с персонала, в 
това число този на подизпълнители и 
подразделения, участващ в дейностите 
по оценяване на съответствието, и ги 
свежда до знанието на съответния 
персонал.
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Or. en

Изменение 817
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – точка 3.2 – точка 3.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.1. Нотифицираният орган определя и 
документира квалификационни 
критерии и процедури за подбор и 
одобрение на лицата, участващи в 
дейностите по оценяване на 
съответствието (знания, опит и друга 
необходима компетентност) и нужното 
обучение (първоначално и текущо). 
Квалификационните критерии обхващат 
различните функции в рамките на 
процеса на оценяване на съответствието
(например одит, оценка/изпитване на 
продукта, преглед на проектното 
досие/документите, вземане на 
решение), както и изделията, 
технологиите и областите (например 
биологична съвместимост, 
стерилизация, тъкани и клетки от 
човешки и животински произход, 
клинична оценка), които са в сферата на 
компетентност на нотифицирания орган.

3.2.1. Нотифицираният орган определя и 
документира квалификационни 
критерии и процедури за подбор и 
одобрение на лицата, участващи в 
дейностите по оценяване на 
съответствието (знания, опит и друга 
необходима компетентност) и нужното 
обучение (първоначално и текущо). 
Квалификационните критерии обхващат 
различните функции в рамките на 
процеса на оценяване на съответствието
(например одит, оценка/изпитване на 
продукта, преглед на проектното 
досие/документите, вземане на 
решение), както и изделията, 
технологиите и областите (например 
биологична съвместимост, 
стерилизация, тъкани и клетки от 
човешки и животински произход, 
клинична оценка, управление на риска), 
които са в сферата на компетентност на 
нотифицирания орган.

Or. de

Обосновка

Изискванията за квалификация към персонала на посочените места трябва да 
съдържат "управление на риска". 

Изменение 818
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.1. Нотифицираният орган 
определя и документира
квалификационни критерии и 
процедури за подбор и одобрение на 
лицата, участващи в дейностите по 
оценяване на съответствието (знания, 
опит и друга необходима 
компетентност) и нужното обучение
(първоначално и текущо). 
Квалификационните критерии обхващат 
различните функции в рамките на 
процеса на оценяване на съответствието
(например одит, оценка/изпитване на 
продукта, преглед на проектното 
досие/документите, вземане на
решение), както и изделията, 
технологиите и областите (например 
биологична съвместимост, 
стерилизация, тъкани и клетки от 
човешки и животински произход, 
клинична оценка), които са в сферата на 
компетентност на нотифицирания орган.

3.2.1. КГМИ установява и документира
високи критерии за компетентност и
квалификация, както и процедури за 
подбор и одобрение на лицата, 
участващи в дейностите по оценяване на 
съответствието (знания, опит и друга 
необходима компетентност) и нужното 
обучение (първоначално и текущо). 
Квалификационните критерии обхващат 
различните функции в рамките на 
процеса на оценяване на съответствието
(например одит, оценка/изпитване на 
продукта, преглед на проектното 
досие/документите, вземане на 
решение), както и изделията, 
технологиите и областите (например 
биологична съвместимост, 
стерилизация, тъкани и клетки от 
човешки и животински произход, 
клинична оценка), които са в сферата на 
компетентност на нотифицирания орган.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че административните, а не нотифицираните органи, 
установяват уеднаквените критерии за компетентност и квалификация, 
административните органи, осъществяващи дейност посредством КГМИ, следва да 
заложат критерии за компетентност и квалификация на персонала по оценяване на 
съответствието на нотифицираните органи, така както и необходимите процедури, 
които трябва да бъдат приложени.

Изменение 819
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2. – параграф 3.2.2. – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Определят се специфични 
квалификационни критерии за оценката 
на аспектите по биологичната 
съвместимост, клиничната оценка и 
различните типове процеси за 
стерилизация.

Определят се специфични 
квалификационни критерии за оценката 
на аспектите по биологичната 
съвместимост, безопасност,
клиничната оценка и различните типове 
процеси за стерилизация.

Or. en

Изменение 820
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.3 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

— видовете квалификации (знания, опит 
и други компетенции), необходими за 
извършване на оценките на 
съответствието на медицинските 
изделия и релевантните 
квалификационни критерии;

— видовете квалификации (знания, опит 
и други компетенции), необходими за 
извършване на стандартизирани 
оценки на съответствието на 
медицинските изделия и релевантните 
квалификационни критерии;

Or. sl

Изменение 821
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.3 – тире 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- адекватно старшинство/поне 
3 години опит в извършването на 
оценки на съответствието по 
настоящия регламент или директиви, 
прилагани в миналото, в рамките на 
нотифицирания орган; персоналът на 
нотифицирания орган, който участва 
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в решенията за сертификация, не 
трябва да участва в оценката на 
съответствието, в резултат на 
която трябва да се вземе решение за 
сертификация.

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 822
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4. Нотифицираните органи 
разполагат с персонал с клиничен опит.
Този персонал е неизменна част от 
процеса на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган, за да:

3.2.4. Нотифицираните органи 
разполагат постоянно с персонал с
експертен опит в проектирането на 
клинични изпитвания, медицински 
статистики, клинично управление на 
пациентите, добра клинична 
практика в областта на клиничните 
изпитвания и фармакологията.
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.
Този персонал е неизменна част от 
процеса на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган, за да:

Or. en
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Изменение 823
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 4.2 – параграф 3.2.3 – тире 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- гарантира независимостта и 
обективността, както и разкрива 
евентуални конфликти на интереси.

Or. en

Изменение 824
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа,
включително аспекти като клиничната
оценката, биологичната безопасност, 
стерилизацията, валидирането на 
софтуера), има следната доказана 
квалификация:

3.2.5. Продуктов специалист:
персоналът, отговарящ за извършване 
на свързани с продукта прегледи, като
например преглед на проектното досие 
или изследване на типа за изделия от 
клас III, по-специално аспекти като 
клиничната оценка, биологичната 
безопасност, стерилизацията, 
валидирането на софтуера, има следната 
доказана квалификация:

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.
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Изменение 825
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 
оценката, биологичната безопасност, 
стерилизацията, валидирането на 
софтуера), има следната доказана
квалификация:

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 
оценката, биологичната безопасност, 
стерилизацията, валидирането на 
софтуера), има необходимата 
специализирана квалификация, 
предвидена от държавите членки. 
Необходимата специализирана 
квалификация включва например:

Or. lt

Изменение 826
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5a. Продуктов оценител: 
персоналът, отговорен за извършване 
на свързани с продукта прегледи 
(преглед на технически документи) 
или изследване на типа за изделия от 
клас IIa/IIб, следва да има следните 
доказани квалификации:
– завършено висше образование или 
образователно-квалификационна 
степен от технически колеж или 
еквивалентна степен в съответната 
област, например медицина, природни 
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науки или инженерство;
– четири години професионален опит 
в областта на здравните продукти 
или свързаните сектори (например 
промишленост, одит, здравни грижи, 
опит в научните изследвания), от 
които две години са в областта на 
проектирането, производството, 
изпитването или употребата на 
оценяваното изделие (така както е 
определено в рамките на групата 
генерични изделия) или технология 
или са свързани с оценяваните научни 
аспекти;
– подходящи знания във връзка с 
общите изисквания към 
безопасността и действието по 
приложение І и свързаните 
делегирани актове и/или актове за 
изпълнение, хармонизирани 
стандарти, ОТС и насоки;
– подходящи знания и опит във връзка 
с управлението на риска и свързаните 
с медицинските изделия стандарти и 
насоки;
– подходящи знания и опит във връзка 
с процедурите за оценяване на 
съответствието по приложения 
VІІІ—Х, по-конкретно във връзка с 
аспектите, за които е одобрен 
персоналът, и подходящи знания за 
извършване на тези оценки.

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.
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Изменение 827
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.5 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– четири години професионален опит в 
областта на здравните продукти или 
свързаните сектори (например 
промишленост, одит, здравни грижи, 
опит в научните изследвания), от които 
две години са в областта на 
проектирането, производството, 
изпитването или употребата на 
оценяваното изделие или технология 
или са свързани с оценяваните научни 
аспекти;

– четири години професионален опит в 
областта на здравните продукти или 
свързаните сектори (например 
промишленост, одит, здравни грижи, 
опит в научните изследвания), от които 
две години са в областта на 
проектирането, производството, 
изпитването или употребата на 
оценяваното изделие (така както е 
определено в рамките на групата 
генерични изделия) или технология или 
са свързани с оценяваните научни 
аспекти;

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 828
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 5.2 – параграф 3.2.3 – тире 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– освен това квалификацията се 
основава на техническите и научни 
специализации, например 
стерилизация, биологична 
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съвместимост, животински тъкани, 
човешки тъкани, софтуер, 
функционална безопасност, клинична 
оценка, електрическа безопасност, 
пакетиране;

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 829
Алда Соуза

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 5.2 – параграф 3.2.3 – тире 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- целесъобразни знания и опит в 
областта на клиничните оценки;

Or. en

Изменение 830
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 5.2 – параграф 3.2.3 – тире 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- органи по оценка на 
съответствието, които са 
нотифицирани за изделия от клас III, 
представят на КГМИ списък с всички 
вътрешни и външни експерти, които 
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извършват оценката на клиничните и 
неклинични части от оценката на 
съответствието; КГМИ проверява 
съответната квалификация на 
избраните експерти и ще публикува 
този списък.

Or. en

Обосновка

Това ще спомогне за постигане на пълна прозрачност и за гарантирането на 
целесъобразността на квалификациите на експертите на нотифицирания орган.

Изменение 831
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.6. персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:

3.2.6. Одитор: персоналът, отговарящ 
за извършване на одити на системата на 
производителя за гарантиране на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 832
Радвиле Моркунайте-Микуленйене
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Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 3.2.6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.6. Персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана
квалификация:

3.2.6. Персоналът, отговарящ за 
извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има необходимата 
специализирана квалификация, 
предвидена от държавите членки. 
Необходимата специализирана 
квалификация включва например:

Or. lt

Изменение 833
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 6.2 – параграф 3.2.3 – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- квалификацията се основава на 
технологията, така както е 
определена в IAF/EAC кодовете или 
техен еквивалент;

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 834
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 3 – подточка 3.4 – параграф 3.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4.3. Когато се използват 
подизпълнители или външни експерти в 
оценяването на съответствието, по-
конкретно по отношение на новите, 
инвазивните и имплантируемите 
медицински изделия или технологии, 
нотифицираният орган разполага с 
подходяща собствена компетентност в 
сферата на всеки един продукт, за който 
е определен да има ръководна роля за 
оценяването на съответствието, за да 
проверява уместността и валидността на 
експертните становища и за да взема 
решение за сертификацията.

3.4.3. Когато се използват 
подизпълнители или външни експерти в 
оценяването на съответствието, по-
конкретно по отношение на новите, 
инвазивните и имплантируемите 
медицински изделия или технологии, 
нотифицираният орган разполага с 
подходяща собствена компетентност в 
сферата на всеки един продукт, всяко 
лечение или медицинска специалност,
за който е определен да има ръководна 
роля за оценяването на съответствието, 
за да проверява уместността и 
валидността на експертните становища 
и за да взема решение за 
сертификацията.

Or. en

Обосновка

Адекватната квалификация на нотифицираните органи не следва да бъде определяна 
единствено въз основа на компетентността в сферата на продуктите, но също така 
и в сферата на леченията и медицинските специалности.

Изменение 835
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Минимален период за извършване 
на оценка на одита на нотифициран 
орган
– нотифицираните органи 
идентифицират 
продължителността на одита за 
първоначалните одити от етап 1 и 
етап 2, както и на надзорните одити 
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на всеки заявител и сертифициран 
клиент;
– ефективният размер ангажиран 
персонал на производителя, 
включително всички самостоятелни 
производствени мощности в обхвата 
на сертификата, се използват като 
основа за изчисляването на 
продължителността на одита;
– целесъобразно е 
продължителността на одита да се 
основава на ефективния размер 
ангажиран персонал на 
организацията, сложността на 
процесите в рамките на 
организацията, естеството и 
характеристиките на медицинските 
изделия в обхвата на одита и 
различните технологии, използвани за 
производството и контрола на 
медицинските изделия. 
Продължителността на одита 
следва да се регулира въз основа на 
значимите фактори, които се 
прилагат единствено към 
одитираната организация. 
Нотифицираният орган следва да 
прави преценка, за да се гарантира, че 
всяка промяна в продължителността 
на одита не води до компромис по 
отношение на ефективността на 
одитите;
– продължителността на всеки 
планиран одит на място не може да 
трае по-малко от един одитор/ден.
– сертификацията на няколко обекта 
в рамките на една система за 
осигуряване на качеството не може 
да се основава на пробна система.

Or. en

Обосновка

Кодексът за поведение бе разработен от повечето нотифицирани органи, като това 
бе плод на доброволна себерегулаторна инициатива. Той се основава на действащата 
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регулаторна рамка и е предмет на постоянни изменения от страна на 
нотифицираните органи. Поради това регламентът не следва да се отнася до 
подобен незаконодателен документ. Основните елементи от съдържанието на 
Кодекса за поведение, които все още не са обхванати от „Изисквания пред 
нотифицираните органи“ следва да бъдат включени в регламента.

Изменение 836
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 4 – подточка 4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Процесът на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган е ясно 
документиран, включително процесът 
на издаване, спиране на действието, 
възстановяване, отнемане или отказване 
на сертификати за оценяване на 
съответствието, изменение или 
ограничаване на тези сертификати и 
издаване на допълнения към тях.

4.1. Процесът на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган е ясно 
документиран и се предоставя на 
разположение на обществеността, 
включително процесът на издаване, 
спиране на действието, възстановяване, 
отнемане или отказване на сертификати 
за оценяване на съответствието, 
изменение или ограничаване на тези 
сертификати и издаване на допълнения 
към тях.

Or. en

Изменение 837
Зофия Мазей Кукович

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 4 – подточка 4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Процесът на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган е ясно 
документиран, включително процесът 
на издаване, спиране на действието, 
възстановяване, отнемане или отказване 
на сертификати за оценяване на 
съответствието, изменение или 
ограничаване на тези сертификати и 

4.1. Процесът на вземане на решения в 
рамките на нотифицирания орган
трябва да е прозрачен и ясно 
документиран, включително процесът 
на издаване, спиране на действието, 
възстановяване, отнемане или отказване 
на сертификати за оценяване на 
съответствието, изменение или 
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издаване на допълнения към тях. ограничаване на тези сертификати и 
издаване на допълнения към тях.

Or. sl

Изменение 838
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІ – точка 4 – подточка 4.3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Нотифицираният орган разполага с 
документирани процедури, обхващащи 
най-малко:

4.3. Нотифицираният орган разполага с
публично достъпни документирани 
процедури, обхващащи най-малко:

Or. en

Изменение 839
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – точка 4.2. – параграф 1 – тире 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те са предназначени за контрол, 
диагностициране, наблюдение или 
корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

- те са активни и имплантируеми 
изделия, предназначени специално за 
контрол, диагностициране, наблюдение 
или корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

Or. de

Изменение 840
Томас Улмер
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Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – точка 4.2. – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те са предназначени за контрол, 
диагностициране, наблюдение или 
корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

- те са предназначени специално за 
контрол, диагностициране, наблюдение 
или корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

Or. de

Изменение 841
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – точка 4.2. – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– те са предназначени специално за
използване в директен контакт с
централната нервна система; в този 
случай се класифицират в клас ІІІ,

– те са активни и имплантируеми 
изделия, предназначени специално за
контролиране, диагностициране или 
наблюдение или корекция на дефект 
на централната нервна система чрез
директен контакт с тези части на 
тялото; в този случай се класифицират 
в клас ІІІ,

Or. de

Изменение 842
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – точка 4.3. – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те са предназначени за контрол, 
диагностициране, наблюдение или 

- те са активни или имплантируеми 
изделия предназначени за контрол, 
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корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

диагностициране, наблюдение или 
корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

Or. de

Изменение 843
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – точка 4.3. – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те са предназначени за контрол, 
диагностициране, наблюдение или 
корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

- те са предназначени специално за 
контрол, диагностициране, наблюдение 
или корекция на сърдечен дефект или на 
дефект на централната кръвоносна 
система чрез директен контакт с тези 
части на тялото; в този случай се 
класифицират в клас ІІІ,

Or. de

Изменение 844
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – подточка 4.3. – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– те са предназначени специално за 
използване в директен контакт с 
централната нервна система; в този 
случай се класифицират в клас ІІІ,

– те са активни и имплантируеми 
изделия, предназначени специално за 
използване в директен контакт с 
централната нервна система; в този 
случай се класифицират в клас ІІІ,

Or. de
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Изменение 845
Фредерик Рийс

Предложение за регламент
Приложение VII – част III – точка 4 – подточка 4.4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– предназначени да се използват в 
директен контакт със сърцето, 
централната кръвоносна система или 
централната нервна система, в който 
случай са в клас III,

– предназначени да се използват в 
директен контакт със сърцето, 
централната кръвоносна система или 
централната нервна система, в който 
случай са в клас III, с изключение на 
конци и скоби.

Or. en

Обосновка

Правилото за класификация не е изцяло приспособено към изделия, като например 
конци и скоби, които могат да са или в клас IIб, или в клас III , в зависимост от 
препоръчваната от производителя употреба. Тъй като са имплантируеми, за тях 
може да се изисква попълването на картони за импланти, което би представлявало 
сериозно предизвикателство за безопасността, тъй като по време на оперативна 
намеса могат да бъдат използвани много конци и скоби. 

Изменение 846
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 4 – подточка 4.4. – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– заместващи импланти за гръбначни 
дискове и имплантируеми изделия, 
които влизат в контакт с гръбначния 
стълб; в този случай се класифицират в 
клас ІІІ.

– заместващи импланти за гръбначни 
дискове, в този случай се класифицират 
в клас ІІІ.

Or. de

Изменение 847
Фредерик Рийс
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Предложение за регламент
Приложение VII – част III – точка 4 – подточка 4.4 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– заместващи импланти за гръбначни 
дискове и имплантируеми изделия, 
които влизат в контакт с гръбначния 
стълб, в който случай са в клас ІІІ.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

Всички импланти в гръбначния стълб, които влизат в пряк контакт с гръбначния 
стълб, се класифицират като изделия от клас III , тъй като по определение 
гръбначният стълб е част от централната нервна система. Изглежда няма клинични 
или научни доказателства в подкрепа на предлаганата възходяща класификация за 
имплантите в гръбначния стълб, които са в контакт с костните съставни и 
сухожилията на гръбначния стълб. Тези продукти имат дълга история на приложение 
и за тях се докладва, че са безопасни и ефективни и не водят до систематични 
проблеми с безопасността.

Изменение 848
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение VII – част ІІІ – точка 6 – подточка 6.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, са в клас 
ІІІ, освен когато той е изолиран или 
ограничен по такъв начин, че не може
да се отдели в тялото на пациента 
или потребителя при употреба на 
изделието по предназначение.

Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, за който 
съзнателно се предвижда да се отдели 
в човешкото тяло, се класифицират в 
клас ІІІ.

Or. en

Обосновка

Рискът от използването на наноматериали се взема предвид в процеса на оценяване 
на риска. При все това в тази графа могат да попаднат твърде много продукти, 
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които не пораждат сериозна загриженост за здравето. Следователно един продукт 
попада в клас ІІІ само когато използването на наноматериали е съзнателно и 
представлява част от предвижданата употреба на продукта.

Изменение 849
Аня Вайсбергер, Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 6 – подточка 6.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, са в клас 
ІІІ, освен когато той е изолиран или 
ограничен по такъв начин, че не може 
да се отдели в тялото на пациента 
или потребителя при употреба на 
изделието по предназначение.

Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, който се 
предвижда съзнателно да бъде 
отделян в човешкото тяло, се 
класифицират в клас ІІІ.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 850
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 6 – подточка 6.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, са в 
клас ІІІ, освен когато той е изолиран 
или ограничен по такъв начин, че не 
може да се отдели в тялото на 
пациента или потребителя при 
употреба на изделието по 

Всички изделия, които поради начина 
на функциониране съзнателно 
освобождават наноматериал в
човешкото тяло, следва да се 
класифицират в клас ІІІ
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предназначение.

Or. de

Изменение 851
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VII – част ІІІ – точка 6 – подточка 6.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, са в клас 
ІІІ, освен когато той е изолиран или 
ограничен по такъв начин, че не може
да се отдели в тялото на пациента 
или потребителя при употреба на 
изделието по предназначение.

Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, за който 
съзнателно се предвижда да се отдели 
в човешкото тяло, се класифицират в 
клас ІІІ.

Or. en

Изменение 852
Мариан Харкин

Предложение за регламент
Приложение VII – част ІІІ – точка 6 – подточка 6.7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, са в клас
ІІІ, освен когато той е изолиран или 
ограничен по такъв начин, че не може
да се отдели в тялото на пациента 
или потребителя при употреба на 
изделието по предназначение.

Всички изделия, съдържащи или 
състоящи се от наноматериал, за който 
съзнателно се предвижда да се отдели 
в човешкото тяло, се класифицират в 
клас ІІІ.

Or. en

Обосновка

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
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healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended. The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyre or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used. The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated. In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Изменение 853
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III – точка 6 – подточка 6.8

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.8. Правило 20 заличава се
Всички изделия, предназначени за 
афереза, като апарати, набори, 
конектори и разтвори за афереза, са в 
клас ІІІ.

Or. en

Обосновка

Медицинските изделия, използвани при афереза, са най-различни и с широк обхват и 
като такива не е целесъобразно да бъдат групово класифицирани като продукти от 
клас ІІІ. Освен това, мерките за проследимост, проследяване на безопасността, 
докладването на нежелани събития, предвидени за медицински изделия от клас III, 
вече попадат в обхвата на европейските директиви относно качеството и 
безопасността на кръвта и законодателните актове на ЕС относно 
фармацевтичните продукти, така както и в националните закони и мерки.
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Изменение 854
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III –точка 6 – подточка 6.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, предназначени за 
афереза, като апарати, набори, 
конектори и разтвори за афереза, са в 
клас ІІІ.

заличава се

Or. de

Обосновка

Медицинските продукти, които се произвеждат за областта на аферезата, се 
различават по своето оформление и приложение. Поради това не е правилно, всички 
тези изделия общо да попаднат в клас ІІІ.

Изменение 855
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III – точка 6 – подточка 6.8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, предназначени за 
афереза, като апарати, набори, 
конектори и разтвори за афереза, са в 
клас ІІІ.

заличава се

Or. en

Изменение 856
Марина Янакудакис

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III – точка 6 – подточка 6.8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всички изделия, предназначени за 
афереза, като апарати, набори, 
конектори и разтвори за афереза, са в 
клас ІІІ.

Всички изделия, предназначени за 
афереза, като апарати, набори, 
конектори и разтвори за афереза, са в 
клас ІІв.

Or. en

Изменение 857
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Приложение VІІ – част III – точка 6 – подточка 6.9

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.9. Правило 21 заличава се
Изделията, съставени от вещества 
или комбинация от вещества, които 
са предназначени за прием през 
устата, за инхалиране или за 
ректално или вагинално приложение 
и се поемат или разпръскват в 
човешкото тяло, са в клас ІІІ.

Or. en

Обосновка

Правило 21 категоризира изделията в най-високорисковия клас единствено въз основа 
на начина на приложение. То не обхваща рисковете, свързани с повечето от тези 
продукти. Освен това категоризирането на такива рискови продукти в клас III би 
представлявало опасност за обществената безопасност. То отклонява необходимото 
внимание от действително високорисковите продукти и би удължило процедурата по 
сертификация и не би позволило на терапевтичните изделия своевременно да бъдат 
пуснати на пазара.

Изменение 858
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение VII – част ІІІ – точка 6 – подточка 6.9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Изделията, съставени от вещества или 
комбинация от вещества, които са 
предназначени за прием през устата, за 
инхалиране или за ректално или 
вагинално приложение и се поемат или
разпръскват в човешкото тяло, са в клас 
ІІІ.

Изделията, съставени от вещества или 
комбинация от вещества, които са 
предназначени основно за прием през 
устата, за инхалиране или за ректално 
или вагинално приложение и се поемат
и разпръскват в човешкото тяло, за да 
постигнат предназначението си, са в
клас ІІІ.

Or. en

Изменение 859
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 3 – точка 3.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2. Заявлението във връзка със 
системата за управление на качеството 
гарантира, че изделията отговарят на 
разпоредбите по настоящия регламент, 
които се прилагат към тях на всеки един 
етап (от проектирането до крайния 
контрол). Всички елементи, изисквания 
и предписания, приети от 
производителя за неговата система за 
управление на качеството, се 
документират редовно и систематично 
под формата на писмени политики и 
процедури, като програми по 
качеството, планове по качеството, 
наръчници по качеството и записи по 
качеството.

3.2. Заявлението във връзка със 
системата за управление на качеството 
гарантира, че изделията отговарят на 
разпоредбите по настоящия регламент, 
които се прилагат към тях на всеки един 
етап (от проектирането до крайния 
контрол и доставка). Всички елементи, 
изисквания и предписания, приети от 
производителя за неговата система за 
управление на качеството, се 
документират редовно и систематично 
под формата на писмени политики и 
процедури, като програми по 
качеството, планове по качеството, 
наръчници по качеството и записи по 
качеството.

Or. en

Обосновка

Системата за осигуряване на качеството следва да обхваща процесите, 
предшестващи крайния контрол. Тя също следва да обхваща всички аспекти, свързани 
със съответствието със законоустановените изисквания и качеството на продукта 
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(например надлежния транспорт и изпращане на склад).

Изменение 860
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 3 – подточка 3.2 – параграф 1 – буква г) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съставените и поддържаните 
актуализирани процедури за 
идентификация на продукта чрез 
чертежи, спецификации или други 
подходящи документи на всеки 
производствен етап;

– съставените и поддържаните 
актуализирани процедури за 
идентификация и проследяване на 
продукта чрез чертежи, спецификации 
или други подходящи документи на 
всеки производствен етап;

Or. en

Изменение 861
Паоло Бартолоци, Солваторе Татарела, Елизабета Гардини

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – част 3 – точка 3.3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Нотифицираният орган одитира 
системата за управление на качеството, 
за да се определи дали тя отговаря на 
изискванията по раздел 3.2. Освен 
когато е надлежно обосновано, той 
приема, че системите за управление на 
качеството, които отговарят на 
релевантните хармонизирани стандарти
или ОТС, изпълняват изискванията в 
обхвата на стандартите или ОТС.

а) Нотифицираният орган одитира 
системата за управление на качеството, 
за да се определи дали тя отговаря на 
изискванията по раздел 3.2. Той приема, 
че системите за управление на 
качеството, които отговарят на 
релевантните хармонизирани стандарти, 
изпълняват изискванията по раздел 3.2.

Or. en

Обосновка

Хармонизираните стандарти се използват като средство за гарантиране на 
презумпцията за съответствие с основните изисквания на директивите относно 
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медицинските изделия. Ако се прецени, че определен хармонизиран стандарт е 
недостатъчен за осигуряването на целесъобразна система за управление на 
качеството, тогава стандартът следва да се измени, а не да се допълни от ОТС, 
като това следва да се прилага единствено за ЕС. Освен това не е ясно на какви 
основания нотифицираният орган може да отчете конкретен хармонизиран 
стандарт като недостатъчен, за да отговори на изискванията от раздел 3.2.

Изменение 862
Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 3 – подточка 3.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4. Производителят информира
нотифицирания орган, одобрил 
системата за управление на 
качеството, за всеки план за 
съществени промени в системата за
управление на качеството или в 
гамата от обхванати продукти. 
Нотифицираният орган оценява 
предложените промени и проверява
дали след тези промени системата за 
управление на качеството 
продължава да отговаря на 
изискванията по раздел 3.2. Той 
съобщава своето решение на
производителя, като посочва 
заключенията от извършения одит и 
мотивирана оценка. Одобрението на 
всяка съществена промяна в системата 
за управление на качеството или в 
гамата от обхванати продукти се 
извършва под формата на допълнение 
към сертификата за ЕС пълно 
осигуряване на качеството.

3.4. В сътрудничество с
нотифицирания орган производителят 
определя кои промени да се 
характеризират като съществени и 
съответно следва се докладват на 
нотифицирания орган. 
Нотифицираният орган извършва 
одити, за да провери дали описанията
на производителя на съществените 
промени са подходящи и дали се 
спазват от производителя. 
Одобрението на всяка съществена 
промяна в системата за управление на 
качеството или в гамата от обхванати 
продукти се извършва под формата на 
допълнение към сертификата за ЕС 
пълно осигуряване на качеството.

Or. da

Изменение 863
Марейд Макгинес
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Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – подточка 4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1. Целта на надзора е да гарантира, че 
производителят надлежно изпълнява
задълженията, произтичащи за него от 
одобрената система за управление на 
качеството.

4.1. Целта на надзора е да гарантира, че 
производителят надлежно изпълнява
всички задължения, произтичащи за 
него от одобрената система за 
управление на качеството.

Or. en

Изменение 864
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – подточка 4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Периодично и най-малко на всеки 
12 месеца нотифицираният орган 
провежда подходящи одити и оценки, за 
да се увери, че производителят прилага 
одобрената система за управление на 
качеството и план за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие, и 
представя на производителя доклад за
оценката. Това включва проверки в 
обектите на производителя и ако е 
приложимо, в обектите на доставчиците 
и/или подизпълнителите на 
производителя. При тези проверки 
нотифицираният орган може, ако е 
необходимо, да провежда или да иска 
провеждането на изпитвания, за да 
провери дали системата за 
управление на качеството 
функционира правилно. Той 
предоставя на производителя доклад 
от проверката, а ако е провеждано 
изпитване — доклад от изпитването.

4.3. Периодично и най-малко на всеки 
12 месеца нотифицираният орган 
провежда подходящи одити и оценки, за 
да се увери, че производителят прилага 
одобрената система за управление на 
качеството и план за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие, и 
представя на производителя доклад за 
оценката. Това включва проверки в 
обектите на производителя и ако е 
приложимо, в обектите на доставчиците 
и/или подизпълнителите на 
производителя.

Or. de
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Обосновка

Задължението за извършване или молба за изпитване, за да се провери дали 
системата за осигуряване на качеството работи коректно съгласно параграф 4.3 е 
част от проверките, а не на периодични одити. 'ISO/IEC Указание 67 - Оценка на 
съответствието; Основи на сертифицирането на продукти', Таблица 1, Система 5 
описва няколко примера на дейности по надзор.Различните опции за дейностите по 
надзора следва да бъдат дефинирани в различните параграфи на Анекс VIII Точка 4 и 
не следва да се смесват.

Изменение 865
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – подточка 4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. Периодично и най-малко на всеки 
12 месеца нотифицираният орган 
провежда подходящи одити и оценки, за 
да се увери, че производителят прилага 
одобрената система за управление на 
качеството и план за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие, и 
представя на производителя доклад за 
оценката. Това включва проверки в 
обектите на производителя и ако е 
приложимо, в обектите на доставчиците 
и/или подизпълнителите на 
производителя. При тези проверки 
нотифицираният орган може, ако е 
необходимо, да провежда или да иска 
провеждането на изпитвания, за да 
провери дали системата за управление 
на качеството функционира правилно. 
Той предоставя на производителя 
доклад от проверката, а ако е 
провеждано изпитване — доклад от 
изпитването.

4.3. Веднъж годишно нотифицираният 
орган провежда подходящи одити и 
оценки, за да се увери, че 
производителят прилага одобрената 
система за осигуряване на качеството и 
план за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие, и представя 
на производителя доклад за оценката. 
Това включва проверки в обектите на 
производителя и ако е приложимо, в 
обектите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя. 
При тези проверки нотифицираният 
орган може, ако е необходимо, да 
провежда или да иска провеждането на 
изпитвания, за да провери дали 
системата за управление на качеството 
функционира правилно. Той предоставя 
на производителя доклад от проверката, 
а ако е провеждано изпитване — доклад 
от изпитването.

Or. en

Обосновка

С посочването на това, че одитите трябва да се провеждат поне „веднъж на всеки 
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12 месеца“ прекомерно се ограничава гъвкавостта на производителите и 
нотифицираните органи. Провеждането на одитите „веднъж годишно“ (в 
съответствие с ISO/IEC 17021) дава по-голяма възможност за изпълнение на 
законоустановените задължения.

Изменение 866
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4 – подточка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на 
надзора. Нотифицираният орган изготвя 
план за внезапните проверки, който не 
трябва да се съобщава на 
производителя.

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва поне 
веднъж на 5 години и по отношение 
на всеки един производител и 
генерична група за медицински 
изделия, внезапни проверки в
съответните производствени обекти
и ако е необходимо, в заводите на 
доставчиците и/или подизпълнителите 
на производителя. Нотифицираният 
орган изготвя план за внезапните 
проверки, който не трябва да се 
съобщава на производителя.

При тези внезапни проверки 
нотифицираният орган може да 
провежда или да иска провеждането 
на изпитвания, за да провери дали 
системата за осигуряване на 
качеството функционира правилно. 
Той представя на производителя 
доклад от проверката.

Or. en

Обосновка

Броят на внезапните проверки трябва ясно да се определели, за да се засили 
необходимият контрол и да се гарантират внезапни проверки на същото равнище и 
със същата честота 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 
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проверки следва да бъдат посочени в регламента, а не в производни правила, като 
например в акт за изпълнение.

Изменение 867
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4 – подточка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на 
надзора. Нотифицираният орган изготвя 
план за внезапните проверки, който не 
трябва да се съобщава на 
производителя.

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки поне веднъж на пет 
години и за всеки производител и за 
всяка група генерични изделия на 
съответните производствени обекти 
и ако е необходимо, в заводите на 
доставчиците и/или подизпълнителите 
на производителя. Нотифицираният 
орган изготвя план за внезапните 
проверки, който не трябва да се 
съобщава на производителя. При тези 
проверки нотифицираният орган 
провежда изпитванията или изисква 
провеждането им, за да провери дали 
системата за управление на 
качеството функционира правилно. 
Той предоставя на производителя 
доклад от проверката и доклад от 
изпитването.

Or. en

Изменение 868
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – част 4 – подточка 4.4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 

4.4. На случаен принцип — най-малко 
на 5 години за всеки производител и 
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внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3 или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на 
надзора. Нотифицираният орган изготвя 
план за внезапните проверки, който не 
трябва да се съобщава на 
производителя.

всяка специфична група изделия —
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки на съответните 
производствени мощности и ако е 
необходимо, на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя. 
Нотифицираният орган изготвя план за 
внезапните проверки, който не трябва да 
се съобщава на производителя.

При тези внезапни проверки 
нотифицираният орган проверява 
дали системата за управление на 
качеството функционира правилно 
или възлага такива проверки. Той 
предоставя на производителя доклад 
от проверката. 

Or. de

Обосновка

Броят на внезапните проверки трябва да бъде ясно дефиниран. Внезапните проверки 
следва да бъдат извършвани поне веднъж по време на цикъла за сертифициране и за 
всеки производител и група от основни изделия. Обхватът и процедурите на 
внезапните проверки следва да се започнат в самия Регламент. ‘Където е необходимо’ 
и ‘и, ако изпитване е било извършено, с доклад от изпитване’ следва да се изтрие, тъй 
като изпитванията винаги трябва да бъдат извършвани. Разграничението между 
‘доклад от изпитване’ и ‘доклад от проверка’ не е необходимо, тъй като ‘доклад от 
изпитване’ е част от ‘доклад от проверката.

Изменение 869
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4 – подточка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в
заводите на доставчиците и/или 

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и неговите доставчици 
и/или подизпълнители, в допълнение 
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подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на 
надзора. Нотифицираният орган изготвя 
план за внезапните проверки, който не 
трябва да се съобщава на 
производителя.

към периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. Нотифицираният орган 
изготвя план за внезапните проверки, 
който не трябва да се съобщава на 
производителя. Нотифицираният 
орган извършва поне една внезапна 
проверка поне веднъж на всеки три 
години.

Or. en

Изменение 870
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4 – подточка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на надзора. 
Нотифицираният орган изготвя план за 
внезапните проверки, който не трябва да 
се съобщава на производителя.

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 
периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3. или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на надзора. 
Нотифицираният орган изготвя план за 
внезапните проверки, който не трябва да 
се съобщава на производителя.
Нотифицираният орган извършва 
такива проверки поне веднъж на всеки 
три години.

Or. en

Обосновка

Предложението не конкретизира минималната честота на внезапните проверки. 
Внезапните проверки следва да бъдат извършвани поне веднъж на всеки три години за 
всеки производител и всяка група продукти въз основа на цикъла за сертифициране.
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Изменение 871
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – подточка 4.4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Вместо вземането на извадки от 
продукцията или в допълнение към 
него, нотифицираният орган взема 
извадки от изделията на пазара, за да 
провери дали произвежданото изделие
отговаря на техническата 
документация и/или проектното досие. 
Преди вземането на извадки 
нотифицираният орган уточнява 
съответните критерии за вземане на 
извадки и процедурата за изпитване.

Допълнително към вземането на 
извадки от продукцията 
нотифицираният орган събира проби от 
наличните на пазара изделия, ако е 
възможно самостоятелно или чрез 
външни наблюдаващи пазара органи. 
Проверката, дали произвежданото 
изделие съответства на техническата 
документация и/или на проектното 
досие, трябва да се извършва най-
малко на 5 години за всеки 
производител и всяка специфична 
група изделия. Преди вземането на 
извадки нотифицираният орган 
уточнява съответните критерии за 
вземане на извадки и процедурата за 
изпитване. Събирането на проби и 
тяхното изпитване се извършва за 
сметка на производителя.

Or. de

Обосновка

Вземането на образци от пазара често не е възможно, тъй като нотифицираните 
органи не разполагат с адекватни права за интервенция. В тези случаи вземането на 
образци следва да бъде извършено чрез органите за пазарен надзор. За да се 
гарантира, че са взети достатъчно образци, всички нотифицирани органи са 
задължени да проверяват поне веднъж в даден цикъл на сертифициране.

Изменение 872
Линда Макаван

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – точка 4.4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Нотифицираният орган предоставя на 
производителя доклад от проверката, 
който включва, ако е приложимо, 
резултата от проверката на образците.

Нотифицираният орган предоставя на 
производителя доклад от проверката, 
който включва, ако е приложимо, 
резултата от проверката на образците.
Докладът се оповестява публично.

Or. en

Обосновка

Една от основните поуки от скандала с PiP е необходимостта от провеждане на 
внезапни проверки. В интерес на прозрачността е докладът от проверката да се 
оповестява публично.

Изменение 873
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – точка 4.5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За изделия, класифицирани в клас ІІІ, 
оценката на надзора също включва 
проверка на одобрените части и/или 
материали, които са от основно 
значение за целостта на изделието, 
включително, ако е необходимо, на 
съответствието между 
количеството произведени или 
продадени части и/или материали и 
количеството готови продукти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Проверката на съгласуваността между количеството на произведените или 
закупените суровини или одобрението на основните компоненти за типа и 
количеството готови продукти не винаги е възможно. Задачите и 
компетентностите на нотифицираните органи са в областта на техническите 
изпитвания, а не на бизнес анализите. Проверката на съгласуваността обикновено е 
задължение на производителя по финансово-счетоводни причини.
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Изменение 874
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 4 – подточка 4.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.6. Нотифицираният орган гарантира, 
че съставът на групата за оценка 
гарантира опит в областта на 
съответната технология, постоянна 
обективност и безпристрастност. Това 
включва ротация на подходящи 
интервали на членовете на групата за 
оценка. Като общо правило водещият 
одитор запазва водещата си роля и 
извършва одит на един и същ 
производител не повече от три
последователни години.

4.6. Нотифицираният орган гарантира, 
че съставът на групата за оценка 
гарантира опит в областта на 
съответната технология, постоянна 
обективност и безпристрастност. 
Водещият одитор запазва водещата си 
роля и извършва одит на един и същ 
производител не повече от пет
последователни години.

Or. en

Обосновка

Необходимите знания и опит в работата с оценяваното медицинско изделие трябва 
да се гарантира по време на целия сертификационен цикъл. Водещите одитори са 
упълномощени да ръководят и участват в одит в продължение на пет поредни години, 
в съответствие с редовния петгодишен сертификационен цикъл за медицинските 
изделия. Останалите членове от оценяващия екип не следва да се ротират поради 
подчинеността си на водещия одитор.

Изменение 875
Марейд Макгинес

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 5 – буква 5.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3а. За изделия от клас III, 
клиничната част от досието се 
оценява от клиничен експерт, 
фигуриращ в списъка, разработен от 
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КГМИ съгласно член 80, буква ж.

Or. en

Изменение 876
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение VІІІ – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Най-малко за петгодишен период, а 
когато се отнася за имплантируеми 
изделия — най-малко за 
петнайсетгодишен период, след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

8. Най-малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от 
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).

Изменение 877
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение ІХ – точка 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Най-малко за петгодишен период, а 
когато се отнася за имплантируеми 
изделия — най-малко за 
петнайсетгодишен период, след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 

Най-малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от 
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
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съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).

Изменение 878
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – точка 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За изделията, класифицирани в клас 
ІІI, надзорът също включва проверка 
на съответствието между 
количеството произведени или 
закупени суровини или основни 
компоненти, одобрени за типа, и 
количеството готови продукти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Проверката на съгласуваността между количеството на произведените или 
закупените суровини или одобрението на основните компоненти за типа и 
количеството готови продукти не винаги е възможно. Задачите и 
компетентностите на нотифицираните органи са в областта на техническите 
изпитвания, а не на бизнес анализите. Проверката на съгласуваността обикновено е 
задължение на производителя по финансово-счетоводни причини.

Изменение 879
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – точка 6 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Най-малко за петгодишен период, а 
когато се отнася за имплантируеми 
изделия — най-малко за 
петнайсетгодишен период, след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Най-малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от 
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).

Изменение 880
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – точка 7 – точка 7.5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.5. Чрез дерогация от раздел 6 и най-
малко за петгодишен период след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

7.5. Чрез дерогация от раздел 6 и най-
малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от 
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).
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Изменение 881
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – заглавие 3 – част Б

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Част Б: Проверка на продукта Част Б: Проверка на продукта в ЕС

Or. en

Изменение 882
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – част Б – точка 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираният орган извършва 
подходящите изследвания и изпитвания, 
за да провери съответствието на 
изделието с изискванията по настоящия 
регламент чрез изследване и изпитване 
на всеки продукт, както е посочено в 
раздел 5.

4. Нотифицираният орган извършва 
подходящите изследвания и изпитвания, 
за да оцени съответствието на изделието 
с изискванията по настоящия регламент 
чрез изследване и изпитване на всеки 
продукт, както е посочено в раздел 5, 
или чрез изследване и изпитване на 
продуктите на статистически 
принцип, както е посочено в раздел 6.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 883
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Приложение X - част Б - буква 5а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Проверка за съответствие на 
статистически принцип

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 884
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – дял Б – точка 5а – част 5.1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.1 Производителят представя 
произведените продукти под 
формата на еднородни партиди. 
Доказателството за еднородността 
на представените продукти е част 
от документацията за партидата.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 885
Холгер Крамер
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Предложение за регламент
Приложение X – дял B – точка 5a – част 5.2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. От всяка партида се взема проба 
на случаен принцип. Продуктите, 
които съставляват пробата, се 
изследват поотделно и се провеждат 
подходящите физически или 
лабораторни изпитвания, определени 
в съответния(ите) стандарт(и) по 
член 6, или еквивалентните 
изпитвания, за да се провери, ако е 
уместно, съответствието на 
изделията с типа, описан в 
сертификата за изследване на типа 
на ЕС, и с изискванията по 
настоящия регламент, които се 
прилагат към тях.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 886
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – дял Б – точка 5а – част 5.3 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.3. Статистическият контрол на 
продуктите се основава на 
атрибутите и/или променливите, 
които съдържат схемите за вземане 
на проби, с оперативните 
характеристики, които гарантират 
високо ниво на безопасност и 
действие. Схемите за вземане на 
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проби ще бъдат установени от 
хармонизирани стандарти или 
еквивалентни изпитвания, посочени в 
член 6, като се отчита 
специфичното естество на 
продуктите от тази категория.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 887
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – дял Б – точка 5а – част 5.4 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.4. Нотифицираният орган нанася 
или изисква да се нанесе 
идентификационният му номер върху 
всяко одобрено изделие и изготвя 
сертификат за ЕС проверка на 
продукта по отношение на 
извършените изпитвания.
Всички продукти от партидата се 
пускат на пазара, с изключение на 
онези от пробата, които не са 
доказали своето съответствие.
Ако една партида бъде отхвърлена, 
компетентният нотифициран орган 
трябва да предприеме необходимите 
мерки, за да се предотврати 
пускането на партидата на пазара.
В случай на често отхвърляне на 
партиди, нотифицираният орган 
може да откаже проверката за 
съответствие на статистически 
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принцип.

Or. en

Обосновка

В съответствие с решение 768/2008/ЕО, модул Ж, цифра 5, следва да се добави 
възможност за провеждане на проверки, основани на статистически принцип, тъй 
като продуктите не могат да се оценяват посредством проверка на продукта без да 
се извършат проверки за съответствие на статистически принцип.

Изменение 888
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – дял Б – точка 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Най-малко за петгодишен период, а 
когато се отнася за имплантируеми 
изделия — най-малко за 
петнайсетгодишен период, след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Най-малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от 
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).

Изменение 889
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение X – дял Б – точка 8 – параграф 8.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8.4. Чрез дерогация от раздел 7 и най- 8.4. Чрез дерогация от раздел 7 и най-
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малко за петгодишен период след
пускането на пазара на последното 
изделие производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

малко за период, равняващ се на 
продължителността на живота на 
медицинското изделие, посочен от
производителя, но не по-малко от 10 
години от датата на пускането на
продукта на пазара производителят или 
упълномощеният му представител 
съхраняват на разположение на 
компетентните органи:

Or. en

Обосновка

Периодът на задържане на документите следва да се адаптира с цел прилагане и 
хармонизация с международните стандарти (например с SO 13485).

Изменение 890
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение 13 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потвърждаването на съответствието с 
изискванията относно характеристиките 
и действието по раздел 1, приложение І 
при нормални условия на употреба на 
изделието и оценката на нежеланите 
странични ефекти и на приемливостта 
на съотношението полза/риск, посочено 
в раздели 1 и 5 от приложение І, се 
основават на клинични данни.

2. Потвърждаването на съответствието с 
изискванията относно характеристиките 
и действието по раздел 1, приложение І 
при нормални условия на употреба на 
изделието и оценката на нежеланите 
странични ефекти и на приемливостта 
на съотношението полза/риск, посочено 
в раздели 1 и 5 от приложение І, се 
основават на клинични данни.

При това трябва да се вземат предвид 
също и данни от независими научни 
институции или медицински 
дружества на основата на събирани 
от тях клинични данни.

Or. de

Изменение 891
Марина Янакудакис
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Предложение за регламент
Приложение XIII – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Участието на независими научни 
органи, като например 
образователните институции или 
лекарски асоциации в събирането 
и/или анализа на клиничните данни.

Or. en

Изменение 892
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За имплантируемите изделия и 
изделията от клас III се извършват 
клинични изпитвания, освен когато е 
надлежно обосновано използването 
само на съществуващите клинични 
данни. По принцип доказването на 
еквивалентността съгласно раздел 4 не 
се счита за достатъчна обосновка по 
смисъла на първото изречение от 
настоящия параграф.

5. За имплантируемите изделия се 
извършват клинични изпитвания, освен 
когато е надлежно обосновано 
използването само на съществуващите 
клинични данни. По принцип 
доказването на еквивалентността 
съгласно раздел 4 не се счита за 
достатъчна обосновка по смисъла на 
първото изречение от настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Ако се използват изделия, произведени с помощта на тъкани или клетки от човешки 
или животински произход, често е възможно да се използва клиничният опит и 
наличните доклади относно безопасността и действието на еквивалентните изделия 
или съответствието с признатите стандарти, за да се отговори на изискванията за 
клинични доказателства.
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Изменение 893
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За имплантируемите изделия и 
изделията от клас III се извършват 
клинични изпитвания, освен когато е 
надлежно обосновано използването 
само на съществуващите клинични 
данни. По принцип доказването на 
еквивалентността съгласно раздел 4 не 
се счита за достатъчна обосновка по 
смисъла на първото изречение от 
настоящия параграф.

5. За имплантируемите изделия и 
изделията от клас III се извършват 
клинични изпитвания, освен когато е 
надлежно обосновано използването 
само на съществуващите клинични 
данни. За нови продукти доказването 
на еквивалентността съгласно раздел 4 
не се счита за достатъчна обосновка по 
смисъла на първото изречение от 
настоящия параграф. Въпреки това, за 
повторение на изделия, които вече са 
на пазара, и за които са налице 
клинични данни и за които данните 
от надзора след пускането на пазара 
не сочат никакви опасения във връзка 
с безопасността, доказването на 
еквивалентност може да се счита за 
достатъчна обосновка. За изделия, 
представени за научно оценяване по 
реда на настоящия регламент, 
доказването на еквивалентността се 
оценява от КГМИ.

Or. en

Изменение 894
Томас Улмер

Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За имплантируемите изделия и 
изделията от клас III се извършват 
клинични изпитвания, освен когато е 
надлежно обосновано използването 
само на съществуващите клинични 

5. За имплантируемите изделия и 
изделията от клас III се извършват 
клинични изпитвания, освен когато е 
надлежно обосновано използването 
само на съществуващите клинични 
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данни. По принцип доказването на 
еквивалентността съгласно раздел 4 не 
се счита за достатъчна обосновка по 
смисъла на първото изречение от 
настоящия параграф.

данни. За нови продукти доказването 
на еквивалентността съгласно раздел 4 
не се счита за достатъчна обосновка по 
смисъла на първото изречение от 
настоящия параграф.

Or. de

Изменение 895
Марина Янакудакис, Анна Росбах

Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Всички клинични данни, събрани 
от производителя в рамките на 
PMCF, следва да бъдат предоставени 
на разположение на медицинските 
специалисти.

Or. en

Изменение 896
Холгер Крамер

Предложение за регламент
Приложение ХІІІ – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителят анализира 
заключенията от PMCF и документира 
резултатите в доклад за оценка на 
PMCF, който е част от техническата 
документация.

3. Производителят анализира 
заключенията от PMCF и документира 
резултатите в доклад за оценка на 
PMCF, който е част от техническата 
документация.

За имплантируеми медицински 
изделия докладът на производителя 
за оценка на PMCF се преглежда от 
независим научен орган като 
академична институция или лекарска 
асоциация. За да се извърши неговия 
преглед производителят предоставя 
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съответните данни на независимия 
научен орган. Както докладът на 
производителя за оценка на PMCF, 
така и неговият преглед от независим 
научен орган са част от 
техническата документация за 
медицински изделия от клас III.

Or. en

Обосновка

Безопасността на медицинските изделия от клас III, като например изделия, 
съдържащи желатинова капсула, се осигурява и проверява посредством клинични 
изпитвания, които се извършват преди да им бъде поставена ЕО маркировка.

Изменение 897
Анна Росбак

Предложение за регламент
Приложение XIV – част I – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всяко действие при клиничното 
изпитване, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на 
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г., 
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, Корея, през 2008 г.

Всяко действие при клиничното 
изпитване, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на 
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г. и 
всички последващи изменения.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се гарантира, че клиничните изпитвания са винаги в съответствие с най-
новата версия на Декларацията от Хелзинки.

Изменение 898
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV– част 1 – точка 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Всяко действие при изпитването на 
клиничното действие, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г., 
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, Корея, през 2008 г.

Всяко действие при изпитването на 
клиничното действие, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на 
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г., 
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, Корея, през 2008 г.
Регламентирането на подробните 
условия, свързани с участието на лица 
в клинични проучвания следва да бъде 
задължение на държавите членки.

Or. de

Обосновка

Това изменение изяснява, че държавите членки трябва да определят условията за 
участие на изпитващи лица в клинични изпитвания. В това отношение те трябва да 
се придържат към определението на минималните стандарти, които са залегнали в 
Декларацията от Хелзинки на Световния съюз на лекарите в нейната редакция от 
2008 г. 
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Изменение 899
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV – част І – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Клинични изпитвания с 
недееспособни субекти
Ако става въпрос за недееспособни 
субекти, които не са дали или не са 
отказали да дадат информирано 
съгласие преди началото на 
недееспособността си, клиничните 
изпитвания могат да бъдат 
проведени само ако, в допълнение към 
общите условия, е изпълнено всяко 
едно от следните условия:
– информираното съгласие на 
законния представител е получено, 
което представлява предполагаемата 
воля на субекта и може да се оттегли 
по всяко време без това да бъде в 
ущърб на субекта;
– недееспособният субект е получил 
подходяща информация от гледна 
точка на способността на това лице 
да разбере в какво се състои 
изпитването и рисковете и ползите, 
свързани с него;
– изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от 
клиничното изпитване по всяко 
време, е надлежно взето предвид от 
изследователя;
– не се предоставят стимули или 
финансови поощрения освен 
обезщетението за участие в 
изпитването на клиничното 
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действие;
– това изследване е от съществено 
значение за валидирането на данните, 
получени от клинични изпитвания 
върху хора, които са в състояние да 
дадат информирано съгласие, или чрез 
други методи на изследване;
– това изследване е свързано пряко със 
заболяване на субекта, при което 
съществува опасност за живота или 
инвалидизиране;
– клиничното изпитване има за цел да 
сведе до минимум болката, 
дискомфорта, страха и всякакъв друг 
предвидим риск, свързан с болестта и 
етапа на развитие, а пределният риск 
и степента на причинения физически 
дискомфорт са изрично определени и 
непрекъснато наблюдавани;
– налице са основания да се очаква, че 
участието в клиничното изпитване 
ще донесе полза за недееспособния 
субект, която надхвърля рисковете, 
или няма да доведе до никакъв риск.
– комисията по етика с експертен 
опит по отношение на съответната 
болест и засегнатата група 
пациенти, или която е провела 
консултация по клинични, етични и 
психосоциални въпроси в областта на 
съответната болест и съответната 
група пациенти, е одобрила 
протокола;
Субектът на изпитване, доколкото е 
възможно, взема участие в 
процедурата за даване на съгласие.

Or. en

Обосновка

В сравнение с предложението относно клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти разпоредбите за клиничните изпитвания са много слаби и неясни. 
Клиничните изпитвания може да са свързани със значителен риск за пациента. 
Следователно е необходимо конкретизиране на разпоредбите.



AM\936128BG.doc 187/192 PE510.767v01-00

BG

Изменение 900
Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV – част І – точка 1.1 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Клиничното изпитване върху 
малолетни или непълнолетни лица
Клиничното изпитване върху 
малолетни или непълнолетни лица 
може да бъде проведено само ако, в 
допълнение към общите условия, е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия:
– информираното съгласие на 
законния представител е получено, 
като то представлява 
предполагаемата воля на 
непълнолетното или 
непълнолетното лице;
– малолетното или непълнолетното 
лице е получило цялата информация, 
която е от значение във връзка с 
изпитването, рисковете и ползите по 
начин, адаптиран към възрастта и 
зрелостта на малолетното или 
непълнолетното лице, от лекар 
(изследователя или член на 
изследователския екип), който е 
обучен за работа с деца или има опит 
в тази област;
– изричното желание на 
малолетното или непълнолетното 
лице, което е в състояние да си 
състави мнение и да прецени 
горепосочената информация, да 
откаже участие или да се оттегли 
от изпитването на клиничното 
действие по всяко време, е надлежно 
взето предвид от изследователя;
– не се предоставят стимули или 
финансови поощрения освен 
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обезщетението за участие в 
изпитването на клиничното 
действие;
– това изследване е от съществено 
значение за валидирането на данните, 
получени от клинични изпитвания 
върху хора, които са в състояние да 
дадат информирано съгласие, или чрез 
други методи на изследване;
– това изследване или е свързано 
пряко със заболяването, от което 
страда малолетното или 
непълнолетното лице, или е от 
такова естество, че може да се 
проведе само върху малолетни или 
непълнолетни лица;
– клиничното изпитване има за цел да 
сведе до минимум болката, 
дискомфорта, страха и всякакъв друг 
предвидим риск, свързан с болестта и 
етапа на развитие, а пределният риск 
и степента на причинения физически 
дискомфорт са изрично определени и 
непрекъснато наблюдавани;
– от клиничното изпитване 
произтичат някои преки ползи за 
групата пациенти.
– ако са следвани съответните 
научни насоки на Агенцията;
– комисията по етика с експертен 
педиатричен опит или след 
провеждане на консултация по 
клинични, етични и психосоциални 
проблеми в областта на 
педиатрията, е одобрила настоящия 
протокол.
Малолетното или непълнолетно лице 
взема участие в процедурата за даване 
на съгласие по начин, съобразен с 
неговата възраст и зрелост.

Or. en
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Обосновка

В сравнение с предложението относно клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти разпоредбите за клиничните изпитвания са много слаби и неясни. 
Клиничните изпитвания може да са свързани със значителен риск за пациента. 
Предложението има за цел да запази поне стандарта на защита, гарантиран по 
отношение на клиничните изпитвания на лекарствени продукти от 2001 г. насам, чрез 
Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 901
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV – част II – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.13 Информация за основния 
изследовател, координиращия 
изследовател, включително техните 
квалификации, и място(места) на 
провеждане на клиничното изпитване.

3.13 Информация за основния 
изследовател, координиращия 
изследовател, включително техните 
квалификации, и място(места) на 
провеждане на клиничното изпитване, 
също както и информацията към 
договора между спонсора и 
проверяваното предприятие, както и 
подробности за финансирането

Or. de

Обосновка

Стандартната процедура включва достъпа на комисията по етика до договорите. 
които са сключени между спонсора и проверяваното предприятие и трябва да се 
имат предвид при оценяването на протокола от проучването.

Изменение 902
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV – част II – точка 3 – подточка 3.1 – подточка 3.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1.4 Резюме на цялото клинично 3.1.4 Общ преглед на клиничното
изпитване на официалния език на 
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изпитване. засегнатата държава.

Or. de

Обосновка

За да се осъществи обективно оценяване на приложимостта, обобщението на плана 
за проучване на съответния официален език на държавата е от централно значение

Изменение 903
Томас Улмер, Петер Лизе

Предложение за регламент
Приложение ХІV – част ІІ – точка 3 – подточка 3.15а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.15a. План за продължаване на 
лечението на пациенти, участващи в 
изпитването, след завършване на 
клиничното изпитване.

Or. de

Обосновка

В Декларацията от Хелзинки е залегнало, че протоколът трябва да дефинира 
споразумение за достъпа на лицата, участвали в изпитването, след завършване на 
изследването, до интервенции, които в изследването са били определени като полезни 
или достъп до други грижи или подпомагане

Изменение 904
Кристофер Фйелнер

Предложение за регламент
Приложение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Списък на продуктите в обхвата на 
разпоредбите на последната алинея 
от определението на „медицинско 
изделие“ по член 2, параграф 1, точка 
1

заличава се
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1. Контактни лещи
2. Импланти за промяна или 
фиксиране на части от тялото
3. Лицеви или други дермални или 
лигавични пълнители
4. Оборудване за липосукция
5. Инвазивно лазерно оборудване за 
използване върху човешкото тяло
6. Оборудване с интензивна пулсова 
светлина („IРL оборудване“).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 905
Линда Макаван

Предложение за регламент
Приложение ХV – точка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Химичен пилинг

Or. en

Обосновка

Понастоящем има известно объркване относно това кой регламент, ако има такъв, 
се прилага по отношение на химичния пилинг на кожата и може да се окаже, че са 
допуснати пропуски.
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Изменение 906
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение XV – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Оборудване за липосукция 4. Оборудване за липосукция и 
липолиза

Or. fr

Изменение 907
Линда Макаван

Предложение за регламент
Приложение ХV – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Инвазивно лазерно оборудване за 
използване върху човешкото тяло;

5. Лазерно оборудване за използване 
върху човешкото тяло;

Or. en

Обосновка

Цялото лазерно оборудване, използвано за козметични процедури, следва да се урежда 
като медицинско изделие. Много дерматологични лазери се търгуват като 
„неинвазивни“ или „минимално инвазивни“. Поради това съществува известно 
объркване кое попада в нейния обхват. Дори по-новите, нискорискови съдови лазери 
могат да нанесат белези.


