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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно ин витро диагностичните медицински изделия 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0541),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0317/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14
февруари 2013 г.1,

– след консултация с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Големият брой МСП, активни в 
областта на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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следва да бъде взет предвид при 
регулирането на тази област, като се 
избягва възникването на рискове за 
здравето и безопасността.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

9. За да се осигури най-високото ниво на 
опазване на здравето, правилата за ин 
витро диагностичните медицински 
изделия (включително измерването и 
получаването на резултатите), които са 
произведени и използвани само в едно 
лечебно заведение, следва да се уточнят 
и укрепят, без да се прехвърля ненужна 
тежест върху медицинските 
специалисти, които използват ин 
витро диагностичните медицински 
изделия по изменен начин, за да ги 
приспособят към потребностите на 
пациентите.

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменение 37: необходимо е специфичните потребности на пациенти или 
група пациенти да бъдат зачитани.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Като общо правило върху ин витро 
диагностичните медицински изделия 

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

следва да е нанесена маркировката 
„СЕ“, която да показва тяхното 
съответствие с настоящия регламент, за 
да могат свободно да се движат в 
рамките на Съюза и да се пускат в 
действие по тяхното предназначение. 
Държавите членки не следва да създават 
пречки пред пускането им на пазара или 
пускането им в действие по причини, 
свързани с изискванията по настоящия 
регламент. На държавите членки 
обаче следва да бъде позволено да 
решат дали да ограничат 
използването на конкретно ин витро 
диагностично изделие във връзка с 
елементи, които не са обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменение 13. Дългогодишна политика на Европейския съюз по отношение 
на въпроса дали деликатни от етична гледна точка технологии, като генетичното 
тестване преди имплантиране, да бъдат разрешавани, забранявани или разрешавани в 
рамките на определени граници е да се прилага принципът на субсидиарност. 
Държавите членки, които разрешават този вид тестове, следва да гарантират, че 
те спазват стандартите на настоящия регламент, но държавите членки, които 
искат да го забранят в съответствие с националните етични дебати, следва да 
продължат да разполагат с тази възможност. Формулировката е взаимствана от 
сходна разпоредба в регламента за напреднали терапии.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Интервенционалните 
изпитвания на клиничното действие 
ш други изпитвания на клиничното 
действие, чието провеждане включва 
риск за участниците, следва да бъдат 
разрешени само след оценка и 
одобрение от комитет по етика.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45a) Следва да бъдат установени 
строги правила  по отношение на 
лицата, които не са способни да 
дадат информирано съгласие, като 
деца и недееспособни лица, на същото 
равнище като в Директива 2001/20/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 4 април относно сближаване 
на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно прилагането 
на добрата клинична практика при 
провеждането на клинични изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна 
употреба.¹
_____________
ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34.

Or. en

Обосновка

В сравнение с предложението за клинични изпитвания на лекарствени продукти, 
разпоредбите относно интервенционалните изпитвания на клиничното действие са 
много слаби и неточни. Интервенционалните изпитвания на клиничното действие 
могат да включват много висок риск за пациента, например ако пробата се взема чрез
лумбална пункция. Ето защо е необходимо разпоредбите да бъдат конкретизирани. 
Предложението цели да поддържа поне стандарта на защита, който е гарантиран 
за клиничните изпитвания на лекарствени продукти от 2001 г. насам от Директива 
2001/20 EО.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(59) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, а именно човешкото 
достойнство, неприкосновеността на 
личността, принципа на свободното и 
информирано съгласие на 
заинтересованото лице, защитата на 
личните данни, свобода на изкуствата и 
науките, свободата на стопанската 
инициатива и правото на собственост, 
както и Конвенцията на Съвета на 
Европа за правата на човека и 
биомедицината и допълнителния 
Протокол към тази конвенция 
относно генетичните изследвания за 
здравословни цели. Настоящият 
регламент следва да се прилага от 
държавите членки в съответствие с тези 
права и принципи.

Or. en

Обосновка

Принципът на свободното и информирано съгласие е основна точка в Хартата, член 
3, и следва да бъде споменат тук. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59a) Принципът на информираното 
съгласие, който е една от основните 
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точки на Хартата на основните 
права и определени документи на 
международни организации като 
Съвета на Европа и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) следва да бъде 
спазен в настоящия регламент. 
Качеството на ин витро 
медицинските изделия, както и 
рамката на приложението им, са от 
огромно значение, по-специално с 
оглед ДНК тестовете. Ето защо е 
необходимо да бъде въведена глава 
относно информираното съгласие.

Or. en

Обосновка

Свързано с изменение 31. Принципът на свободното и информирано съгласие е основна 
точка в Хартата, член 3, и следва да бъде включен в регламента.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 59б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59б) Настоящият регламент е в 
съответствие с Конвенцията на 
Обединените нации от 13 декември 
2006 г. относно правата на хората с 
увреждания, ратифицирана от 
Европейския съюз на 23 декември 
2010 г., с която договарящите се 
страни в частност се задължават да 
насърчават, защитават и 
гарантират пълното и 
равнопоставено упражняване на 
всички права на човека и основни 
свободи от всички хора с увреждания 
и да насърчават зачитането на 
достойнството, присъщо на всички 
членове на човешкия род, наред 
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другото чрез насърчаване на 
съзнанието за способностите и 
приноса на хората с увреждания.

Or. de

Обосновка

Европейският Съюз е ратифицирал Конвенцията на ООН за хората с увреждания. 
Това следва да бъде отразено в регламента.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с адаптирането към 
техническия прогрес на общите 
изисквания към безопасността и 
действието, на аспектите, които 
трябва да се разглеждат в 
техническата документация, на 
минималното съдържание на ЕС 
декларацията за съответствие и на 
сертификатите, издавани от 
нотифицираните органи, на
минималните изисквания, на които 
трябва да отговарят нотифицираните 
органи, на правилата за класификация, 
на процедурите за оценяване на 
съответствието и на документацията 
за представяне с оглед на одобрение на 
изпитванията на клиничното действие, 
във връзка със създаването на система 
за UDI, във връзка с информацията, 
която трябва да се представя за 
регистрацията на ин витро 
диагностичните медицински изделия и 
определени икономически оператори, 

(60) За да се запази високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
следва да се делегира на Комисията във 
връзка с минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят 
нотифицираните органи, на правилата за 
класификация и на документацията за 
представяне с оглед на одобрение на 
изпитванията на клиничното действие;
във връзка със създаването на система 
за UDI;
 във връзка с информацията, която 
трябва да се представя за регистрацията 
на ин витро диагностичните 
медицински изделия и определени 
икономически оператори,  във връзка с 
размера и структурата на таксите за 
определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи; във връзка с 
публично достъпната информация за 
изпитванията на клиничното действие; 
във връзка с приемането на превантивни 
мерки за опазване на здравето на 
равнището на ЕС; и във връзка със 
задачите и критериите за референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
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във връзка с размера и структурата на 
таксите за определяне и наблюдение на 
нотифицираните органи, във връзка с 
публично достъпната информация за 
изпитванията на клиничното действие, 
във връзка с приемането на превантивни 
мерки за опазване на здравето на 
нивото на ЕС и във връзка със задачите 
и критериите за референтните 
лаборатории на Европейския съюз и 
размера и структурата на таксите за 
научните становища, които формулират. 
От особена важност е по време на 
подготвителната си работа Комисията 
да проведе подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 64

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64) За да се даде възможност на 
икономическите оператори, 
нотифицираните органи, държавите 
членки и Комисията да се адаптират 
към промените, въвеждани с настоящия 

(64) За да се даде възможност на 
икономическите оператори, по-
специално МСП, да се адаптират към 
промените, въвеждани с настоящия 
регламент и да гарантират 
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регламент, е целесъобразно да се 
предвиди достатъчен преходен период 
за тази адаптация и за предприемане 
на необходимите организационни мерки 
за правилното прилагане на 
Регламента. Особено важно е до 
датата на прилагане да се определят 
достатъчен брой нотифицирани органи 
съгласно новите изисквания, за да се 
избегне какъвто и да е недостиг на ин 
витро диагностични медицински 
изделия на пазара.

правилното му прилагане, е 
целесъобразно да се предвиди 
достатъчен преходен период, който да 
позволи предприемане на необходимите 
организационни мерки.  Независимо от 
това, частите от настоящия 
регламент, които се отнасят до 
държавите членки и Комисията, 
следва да бъдат приложени възможно 
най-бързо. Особено важно е възможно 
най-бързо да се определят достатъчен 
брой нотифицирани органи съгласно 
новите изисквания, за да се избегне 
какъвто и да е недостиг на ин витро 
диагностични медицински изделия на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Вж. изложението на мотивите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 65

Текст, предложен от Комисията Изменение

(65) За да се осигури плавен преход към 
регистрацията на ин витро 
диагностичните медицински изделия, на 
съответните икономически оператори и 
на сертификатите, задължението за 
подаване на релевантната информация 
към електронните системи, създадени с 
настоящия регламент на нивото на 
Съюза, следва да влезе в сила едва 18 
месеца след датата на прилагане на 
настоящия регламент. През този 
преходен период член 10 и член 12, 
параграф 1, букви а) и б) от 
Директива 98/79/ЕО следва да 
останат в сила. Същевременно следва 

(65) За да се осигури плавен преход към 
регистрацията на ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
електронните системи, създадени с 
настоящия регламент на равнището на 
Съюза, следва да започнат работа 
възможно най-бързо. Следва да се 
счита, че икономическите оператори и 
нотифицираните органи, които се 
регистрират в съответните електронни 
системи, осигурени на равнището на 
Съюза, отговарят на изискванията за 
регистрация, приети от държавите 
членки съгласно тези разпоредби на 
Директивата, за да се избегнат 
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да се счита, че икономическите 
оператори и нотифицираните органи,
които се регистрират в съответните 
електронни системи, осигурени на 
нивото на Съюза, отговарят на 
изискванията за регистрация, приети от 
държавите членки съгласно тези 
разпоредби на Директивата, за да се 
избегнат повтарящите се регистрации.

повтарящите се регистрации.

Or. en

Обосновка

Електронните системи трябва да бъдат създадени възможно най-бързо. 
Икономическите оператори следва да могат да вземат участие възможно най-бързо.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 67 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67 a) Дългогодишна политика на 
Европейския съюз е да не се намесва 
по отношение на националните 
политики дали деликатни от етична 
гледна точка технологии, като 
генетичното тестване преди 
имплантиране, да бъдат разрешавани, 
забранявани или разрешавани в 
рамките. Настоящият регламент не 
следва да засяга този принцип и 
поради тази причина решението дали 
подобни технологии да бъдат 
разрешени, забранени или с 
ограничено използване следва да 
остане на национално равнище. 
Когато държава членка разрешава 
подобни технологии, с или без 
ограничение, следва да се прилагат 
стандартите, предвидени в 
настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Дългогодишна политика на Европейския съюз по отношение на въпроса дали 
деликатни от етична гледна точка технологии, като генетичното тестване преди 
имплантиране, да бъдат разрешавани, забранявани или разрешавани в рамките на 
определени граници е да се прилага принципът на субсидиарност. Държавите членки, 
които разрешават този вид тестове, следва да гарантират, че те спазват 
стандартите на настоящия регламент, но държавите членки, които искат да го 
забранят в съответствие с националните етични дебати, следва да продължат да 
разполагат с тази възможност.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Дългогодишна политика на Европейския съюз е по отношение на въпроса дали 
деликатни от етична гледна точка технологии, като генетичното тестване преди 
имплантиране, да бъдат разрешавани, забранявани или разрешавани в рамките на 
определени граници да се прилага принципът на субсидиарност. Държавите членки, 
които разрешават този вид тестове, следва да гарантират, че те спазват 
стандартите на настоящия регламент, но държавите членки, които искат да го 
забранят в съответствие с националните етични дебати, следва да продължат да 
разполагат с тази възможност. Формулировката е взаимствана от сходна 
разпоредба в регламента за напреднали терапии.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

– диагностика, наблюдение, лечение, 
облекчаване или компенсиране на 
травми или увреждания,

– диагностика, наблюдение, лечение, 
облекчаване или компенсиране на 
травми или увреждания,

– изследване, замяна или корекция на 
анатомична част или физиологичен 
процес или състояние,

– изследване, замяна или корекция на 
анатомична част или физиологичен 
процес или състояние,

– контрол или подпомагане на процеса 
на забременяване,

– контрол или подпомагане на процеса 
на забременяване,

– дезинфекция или стерилизация на 
някой от горепосочените продукти, 

– дезинфекция или стерилизация на 
някой от горепосочените продукти,

– предоставяне на информация 
относно преките или косвени 
въздействия върху здравето,

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

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

Or. en

Обосновка

а) Определението на ин витро диагностично медицинско изделие в член 2, параграф 2 е 
разширено, така че да обхваща прогнозното тестване и тестването за 
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предразположения. Въпреки това определението за медицинско изделие не е 
съответно разширено по същия начин. б) Така наречените тестове, свързани с начина 
на живот, следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент, тъй като 
биха могли да имат значителни последици за здравето на пациента/потребителя. 
Поради тази причина по-широкото приложно поле е от значение за защитата на 
пациентите и потребителите в Европа.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – тире 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- вродени аномалии, – вродена физическа или умствена 
недостатъчност,

Or. de

Обосновка

Хората с увреждания и техните представители считат понятието „вродени 
аномалии“ за дискриминационно и по тази причина то следва да бъде заменено.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ин витро диагностичните 
медицински изделия, използвани за 
ДНК тестове са предмет на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Така наречените тестове, свързани с начина на живот, следва да попадат в 
приложното поле на настоящия регламент, тъй като биха могли да имат значителни 
последици за здравето на пациента/потребителя. Поради тази причина по-широкото 
приложно поле е от значение за защитата на пациентите и потребителите в Европа.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Единичната процедура може да 
включва няколко употреби или 
продължително използване при един 
пациент; 

Or. en

Обосновка

Концепцията за изделия за еднократна употреба не е приложима за съпътстващите 
изделия.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – точка 12 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a)„генетичен тест“ означава 
тест, който се осъществява за 
целите на здравеопазването, в това 
число анализ на биологични проби от 
човешки произход и предназначени 
специално за идентифициране на 
генетичните характеристики на 
лице, които са наследени или 
придобити по време на ранното 
пренатално развитие;

Or. en
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Обосновка

Докладчикът въвежда конкретни разпоредби за генетичните тестове. Ето защо е 
необходимо определение. Формулировката е въз основа на протокола на Съвета на 
Европа.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 2 – точка 16 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) „производител“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което отговаря 
за проектирането, производството, 
опаковането и етикетирането на 
изделията преди тяхното предлагане 
на пазара, под негово собствено име, 
независимо дали тези операции са 
осъществявани от него самия или за 
негова сметка от друго лице.
Задълженията според настоящия 
регламент, на които производителят 
следва да отговори, се прилагат и към 
физическото или юридическото лице,
което сглобява, опакова, преработва, 
напълно преработва или етикетира 
един или повече готови продукта 
и/или посочва предназначената им 
употреба като изделия, с цел да бъдат 
пуснати на пазара под собственото му 
име или търговска марка. 

Or. en

Обосновка

а) Определението на понятието „производител“ е по-малко ясно, отколкото в 
съществуващата Директива за IVD, защото в настоящото определение важни 
елементи (например, опаковане, етикетиране) липсват (98/79/EО, член 1, буква е). 
Физическото или юридическо лице, което етикетира медицинско изделие със 
собственото си име е производител (виж настоящото законодателство). б) 
Производителят предлага на пазара продукти със своето име. Търговската марка 
сама по себе си не определя производителят.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 – точка 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Регламентът предвижда някои изключения, за да отговори на нуждите на болниците 
и други здравни институции.  Следва да бъде изяснено, че търговските лаборатории 
не попадат в тази категория, защото те не следва да се ползват от същите 
дерогации.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 – точка 25 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) „орган за оценяване на 
съответствието“ е орган, осъществяващ 
дейности по оценяване на 
съответствието като трета страна, 
включително калибриране, изпитване, 
сертификация и контрол;

(25) „орган за оценяване на 
съответствието“ е орган, осъществяващ 
дейности по оценяване на 
съответствието като трета страна, 
включително изпитване, сертификация 
и контрол;

Or. en

Обосновка

Органите за оценяване на съответствието никога не вземат участие в 
калибрирането на изделията - тъй като е необходимо те да се калибрират преди 
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употреба.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 2 – точка 43 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) „калибратор“ означава 
измервателен стандарт, използван 
при калибрирането на дадено изделие;

Or. en

Обосновка

Калибраторите и контролните материали са много различни не само от гледна точка 
на научното им използване и характеристики, но също от регулаторна гледна точка, 
тъй като се класифицират съобразно различни правила. Поради тази причина е 
необходимо определението да бъде разделено на две – едно за калибраторите и друго 
за контролните материали.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 2 – точка 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) „калибратор и контролен 
материал“ е вещество, материал или 
изделие, предназначен от производителя 
за установяване на измервателни 
съотношения или за проверка на 
характеристиките на действието на 
изделие в съответствие с 
предназначението му;

(44) „контролен материал“ е вещество,
материал или изделие, предназначено от 
производителя си да бъде използвано за 
проверка на характеристиките на 
действието на изделие;  

Or. en

Обосновка

Калибраторите и контролните материали са много различни не само от гледна точка 
на научното им използване и характеристики, но също от регулаторна гледна точка, 
тъй като се класифицират съобразно различни правила. Поради тази причина е 
необходимо определението да бъде разделено на две – едно за калибраторите и друго 
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за контролните материали.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – точка 45 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Приложение XIII, раздел II  предвижда допълнителни отговорности. В противен 
случай, ако изпитването обичайно се счита за приключено след последната визитация 
на последния участник в изпитването, ще му липсва препратка към отговорността на 
спонсора във връзка със свързаните последващи задачи, например архивиране на 
документацията, съставяне на доклада за клинично изпитване и публикуването на 
резултатите. Допълването на настоящия параграф с препратка относно 
отговорността на спонсора за финансирането съответства на определението 
съгласно член 2, буква е) от Директива 2001/20/EО.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – точка 48 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) „инспекция“ е официален 
преглед, извършен от компетентен 
орган, на документи, съоръжения, 
записи и системи за осигуряване на 
качеството, както и на всякакви 
други ресурси, които компетентният 
орган счита, че се отнасят до 
клиничното изпитване и които може 
да се намират на мястото на 
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провеждане на изпитването, в 
помещенията на спонсора и/или на 
изследователската организация 
подизпълнител, или в други 
съоръжения, които компетентният 
орган счита за необходимо да 
инспектира;

Or. en

Обосновка

Обратно на предложението относно клиничните изпитвания COM 2012, 369 
окончателен, предложеният регламент не съдържа разпоредби, уреждащи 
инспекциите. Не трябва да бъде оставяно на преценката на държавите членки да 
вземат решения дали да контролират провеждането на клиничните изпитвания. Това 
би могло да доведе до решения контролът на разследване да зависи от наличността 
на необходимите бюджетни средства. Освен това, резултатът би могъл да бъде 
осъществяване на клиничните изпитвания с предимство в държави, които не 
осъществяват контрол.

Изменение 26

Предложение за регламент
Глава ІІ – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доказването на съответствието с 3. Доказването на съответствието с 



PE506.196v01-00 24/65 PR\928989BG.doc

BG

общите изисквания към безопасността и 
действието се основава на клинични 
доказателства в съответствие с член 47. 

общите изисквания към безопасността и 
действието включва клинични 
доказателства в съответствие с член 47.

Or. en

Обосновка

Клиничните доказателства не обхващат всички общи изисквания към безопасността 
и действието – много от тях са регулирани по друг начин (например изискванията 
относно химическата безопасност, електрическата безопасност, механичната 
безопасност, радиологичната безопасност и др. не се определят посредством 
клинични доказателства).

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Съпътстващите изделия са специален клас изделия, които следва да отговарят на 
повишени изисквания за съответствие в сравнение с другите изделия от клас В, като в 
частност всички съпътстващи изделия подлежат на преглед на проектното досие и 
на оценка от Европейската агенция по лекарствата. Това повишено равнище на 
спазване цели да гарантира безопасността и действието на съпътстващите изделия.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 за изменение 
или допълнение на общите изисквания 
към безопасността и действието по 
приложение І, включително 
предоставяната от производителя 
информация, от гледна точка на 
техническия прогрес и предвид на 
целевите потребители или пациенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Общите изисквания към безопасността и действието представляват съществен 
елемент от законодателството и следователно съгласно член 290 от Договора не 
могат да бъдат модифицирани посредством делегиран акт.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Генетична информация, 

консултиране и свободно съгласие
1. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест, само ако този 
тест се извършва от лица, които 
имат право да упражняват 
медицинска професия съгласно 
приложимото национално 
законодателство.
2. Даден продукт може да се използва
с цел генетичен тест, ако правата, 
безопасността и благосъстоянието 
на тестваните субекти са защитени 
и се очаква клиничните данни, 
генерирани в хода на тестването, да 
бъдат надеждни и устойчиви.
3. Преди използването на изделие с 
цел генетичен тест, лицето, 
посочено в параграф 1, предоставя на 
тествания субект подходяща 
информация относно характера, 
значението и последиците от 
генетичния тест.
4. Преди използването на изделие с 
цел генетичен тест, лицето, 
посочено в параграф 1, предоставя на 
тествания субект подходяща и 
разбираема генетична консултация 
без да формира у него предварително 
мнение за резултатите. 
Генетичната консултация включва 
медицински, етични, социални, 
психологически и правни аспекти.
Формата и обхватът на това 
генетично консултиране се определя в 
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съответствие с възможните 
последици от резултатите от теста 
и значението им за лицето или за 
членовете на семейството му, 
включително възможните последици 
относно избора за възпроизводство.
5. Дадено изделие може да се използва 
с цел генетичен тест само след като 
тестваният субект е дал свободното 
си и информирано съгласие за това. 
Това съгласие се дава изрично и в 
писмена форма. Съгласието може да 
бъде оттеглено по всяка време в 
писмена или устна форма.
В случай на малолетни и 
непълнолетни лица се взема 
информираното съгласие на 
родителите или законния 
представител на лицето. Това 
съгласие изразява предполагаемата 
воля на малолетния или 
непълнолетния и може да бъде 
оттеглено по всяко време без вреди за 
него. В случай на недееспособни 
възрастни, които не са в състояние да 
дадат информирано съгласие, се взема 
информираното съгласие на законния 
представител. Съгласието изразява 
предполагаемата воля на 
недееспособното лице и може да бъде 
оттеглено по всяко време без вреди за 
него. 
6. Дадено изделие може да бъде 
използване за определяне на пола само 
във връзка с пренатално 
диагностициране, ако определянето 
изпълнява медицинска цел ш ако е 
налице от сериозно, свързано с пола, 
наследствено заболяване. Чрез 
дерогация от член 2, параграфи 1 и 2, 
същото ограничение на употребата 
се прилага по отношение на 
продуктите, които не са 
предназначени да изпълняват 
конкретна медицинска цел.
7. Разпоредбите на настоящия член 
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относно използването на изделия с 
цел генетично тестване не 
възпрепятстват държавите членки 
да запазят или приемат  по-строго 
национално законодателство в тази 
област по причини, свързани с 
опазване на здравето или 
обществения ред.

Or. en

Обосновка

Вж. също изложението на мотивите. Тази нова глава е във връзка с дългогодишните 
искания от страна на Европейския парламент и други международни институции кат 
Съвета на Европа и ОИСР. Генетичните тестове следва да се извършват от 
медицински специалист след подходящо генетично консултиране. Информираното 
съгласие е прерогатив на Хартата на основните права и поради тази причина следва 
да бъде въведено в законодателството.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

By way of harmonised standards, it is determined which fundamental requirements of the 
Regulation are fulfilled by compliance with the standard. The Commission lays down which 
standards are recognised as harmonised standards. Where a harmonised standard no longer 
reflects the state of the art, the Commission de-harmonises this standard. Then, the standard 
needs to be revised by the competent standardisation body. Therefore, sentence 1 of Article 7 
‘ … or where relevant harmonised standards are not sufficient …’ is worded in a way that 
gives rise to misunderstandings and needs to be deleted.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 85 за изменение или допълнение 
на частите в техническата 
документация по приложение ІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. en

Обосновка

Общите изисквания към безопасността и действието представляват съществен 
елемент от законодателството и следователно съгласно член 290 от Договора не 
могат да бъдат модифицирани посредством делегиран акт. 

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Производителят гарантира, че 
изделието е придружено от
информацията, която трябва да се 
предоставя в съответствие с раздел 17 от 
приложение І на официален език на 
Съюза, който е лесно разбираем от 

7. Производителят гарантира, че 
информацията, която трябва да се 
предоставя за изделието в съответствие 
с раздел 17 от приложение І, е на
официален език на Съюза, който е лесно 
разбираем от целевия потребител. 
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целевия потребител. Езикът(ците), на 
който производителят трябва да 
предостави информацията, може да се 
определи в съответствие със 
законодателството на държавата членка, 
където се предоставя изделието на 
потребителя. 

Езикът(ците), на който производителят 
трябва да предостави информацията, 
може да се определи в съответствие със 
законодателството на държавата членка, 
където се предоставя изделието на 
потребителя. 

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да бъде възможно информацията да се предоставя в електронен вид. 
Необходимо е да бъде уточнено, че информацията се предоставя на официалните 
езици на Съюза, а не на други езици. И двете изменения намаляват потенциалната 
тежест за МСП.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) да съхранява налично резюме на 
техническата документация („РТД“) 
или при поискване техническата 
документация, ЕС декларацията за 
съответствие и ако е приложимо, копие 
от съответния сертификат, включително 
всяко допълнение, издадено съгласно 
член 43, на разположение на 
компетентните органи за срока по член 
8, параграф 4;

 Or. en



PR\928989BG.doc 31/65 PE506.196v01-00

BG

Обосновка

Производителят съхранява наличната техническа документация, тъй като тя е 
архивирана на редица места в дружеството. Освен това следва да бъде предоставено 
резюмето на техническата документация (РТД) (вж също Работна група по 
глобалната хармонизация (GHTF): резюме на техническата документация за 
доказване на съответствието с основните принципи на безопасност и действие на 
медицинските изделия (РТД))

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изделието е етикетирано в 
съответствие с настоящия регламент и е 
придружено от необходимата 
инструкция за употреба и ЕС 
декларацията за съответствие;

д) изделието е етикетирано в 
съответствие с настоящия регламент и е 
придружено от необходимата 
инструкция за употреба;

Or. en

Обосновка

ЕС декларацията за съответствие не придружава продукта. Не съществува 
необходимост от подобно искане, нито то носи допълнителна стойност.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Първа алинея не се прилага за лицата, 
които, без да се считат за производител 
съгласно определението в член 2, точка 
16, сглобяват или адаптират изделие, 
което вече е на пазара, към 
предназначението му за отделен 
пациент или специфична ограничена 
група пациенти в рамките на една 
здравна институция.
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Or. en

Обосновка

Въпросът за вътрешните тестове е много противоречив. Предложението на 
Комисията предвижда единствено съвсем ограничен обхват на вътрешните тестове 
за класове А, Б и В, но пълно включване на вътрешните тестове за клас Г. 
Докладчикът желае да запази структурата на предложението по принцип, но в 
отделни случаи болниците адаптират  тестове от клас Г към нуждите на 
пациентите. Не само в отделни случаи, но и под форма на наръчник, например, за 
преждевременно родени деца. Това необходимо приспособяване не следва да изисква 
пълна нова оценка за съответствие от здравната институция.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Като цяло преводът на декларацията за съответствие на всички официални езици на 
Съюза, където се предоставя изделието, е непропорционална административна мярка 
и изисква значителни усилия, в частност за МСП, което не е оправдано. Както е 
предвидено и в сега действащата директива, наличността ѝ на един от езиците на 
Съюза следва да бъде достатъчно. 
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Изменение 38

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 за изменение 
или допълнение на минималното 
съдържание на ЕС декларацията за 
съответствие по приложение ІІІ от 
гледна точка на техническия прогрес.

заличава се

Or. en

Обосновка

В качеството си на основен инструмент за удостоверяване на съответствие със 
законодателството, декларацията за съответствие е съществен елемент от 
законодателството и следователно съгласно член 290 от Договора не може да бъде 
изменяна чрез делегиран акт.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това по отношение на изделията 
за самотестуване и тестуване на 
място производителят отговаря на 
допълнителните изисквания по раздел 
6.1 от приложение VІІІ.

Освен това по отношение на изделията 
за самотестуване производителят 
отговаря на допълнителните изисквания 
по раздел 6.1 от приложение VІІІ.

Or. en

Обосновка

Изискванията се установяват за т.нар. изделия за тестуване на място (те включват 
изпитвания, извършени в извънлабораторна среда, но винаги за професионална 
употреба) по отношение на процедурата за оценяване на съответствието и без оглед 
на класификацията на изпитването в зависимост от риска. Освен това неизменно се 
изисква изследване на проекта съгласно приложение VIII, раздел 6.1. Това изискване 
означава големи допълнителни разходи и трудова натовареност, които са 
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фактически необосновани предвид класификацията в зависимост от риска.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при изделия за тестуване на място 
— до изискванията по раздел 6.1 от 
приложение VIII; 

заличава се

Or. en

Обосновка

Следва да съществува разлика по отношение на оценката на съответствието и 
класовете в зависимост от риска за изделията за тестуване на място. Изделията за 
тестуване на място, класифицирани като изделия от клас А, следва да се разглеждат 
в приложение VIII по същия начин като всички други изделия. По този начин 
правилата за класификация се прехвърлят към реда и изискванията за оценка на 
съответствието. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при изделия с измервателна 
функция — до аспектите на 
производството във връзка със 
съответствието на изделията с 
метрологичните изисквания.

заличава се

Or. en

Обосновка

Всички IVD имат по определение измервателна функция. Повечето от изискванията 
към действието и част от клиничните доказателства, които се изискват за всяко 
изделие, са необходими за оценяване на измервателната функция на IVD. Този текст, 
който е общото изложение относно измервателната функция от предложението за 
медицинските изделия, не предоставя допълнителни гаранции за IVD.
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Изменение 42

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. От гледна точка на техническия 
прогрес и всяка нова информация в 
хода на дейностите по определяне 
или наблюдение на нотифицираните 
органи по членове 26—38 или по 
проследяване на безопасността и 
надзор на пазара по членове 59—73, 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове съгласно член 85 за 
изменение или допълнение на 
процедурите за оценяване на 
съответствието, установени в 
приложения VІІІ—Х.

заличава се

Or. en

Обосновка

Процедурите за оценяване на съответствието представляват съществен елемент от 
законодателството и следователно съгласно член 290 от Договора не могат да бъдат 
изменяни чрез делегиран акт.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доказването на съответствието с 
общите изисквания към безопасността и 
действието по приложение І при 
нормални условия на употреба се 
основава на клинични доказателства. 

1. Доказването на съответствието с 
общите изисквания към безопасността и 
действието по приложение І при 
нормални условия на употреба се 
основава на клинични доказателства 
или на допълнителни данни за 
безопасността за общите изисквания 
към безопасността и действието, 
които не са обхванати от клинични 
доказателства.
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Or. en

Обосновка

Съществуват многобройни общи изисквания към безопасността и действието, които 
не са обхванати от клинични доказателства като например свързаните с химическа, 
механична и електрическа безопасност. Следователно клиничните доказателства 
трябва винаги да се разглеждат при доказването на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и действието, но другите съображения също са 
важни.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако производителят твърди или 
описва клинична полза, доказването 
на тази полза представлява част от 
изискванията.

Or. de

Обосновка

Не за всички ин витро диагностични медицински изделия се изисква изрично изпитване 
на клиничното действие. Това също така би било непропорционално, но съгласно 
законодателството на ЕС в други области, например здравните претенции (health 
claims), ако даден производител твърди за наличието на клинична полза, то той 
следва да предостави доказателство за това.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – букви а) и б)

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 ин витро 
диагностично медицинско изделие по 
член 2, точка 2, и имат предвиденото 

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 ин витро 
диагностично медицинско изделие по 
член 2, точка 2, и имат предвиденото 
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действие, посочено от производителите; действие, посочено от производителите 
или спонсора;

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. en

Обосновка

От гледна точка на защитата на пациентите няма значение дали изпитването на 
клиничното действие се провежда под отговорността на производителя и има за цел 
да формира основата за бъдеща маркировка „CE“ или изпитването трябва да бъде 
проведено за нетърговски, в частност научни цели. Изпитванията за клиничното 
действие, за които носят отговорности или които се управляват от лице или 
организация, различна от потенциален производител, следва също да подлежат на 
разпоредбите на регламента.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени, от 
една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 
са надеждни и солидни, от друга.

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени, от 
една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 
са надеждни и солидни, от друга. Тези 
изпитвания не се провеждат, ако 
рисковете, свързани с изследването, 
не са оправдани от медицинска гледна 
точка по отношение на 
потенциалните ползи от изделието.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение отчита факта, че иновациите в медицината  не могат да 
се сведат до доставката на нови технологични достижения. Освен предоставяне на 
доказателства за терапевтична полза те трябва да демонстрират приемлив 
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коефициент рискове-ползи.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Към интервенционалните изпитвания 
на клиничното действие, определени в 
член 2, точка 37, и към другите 
изпитвания на клиничното действие, 
когато провеждането на изпитването, в 
това число вземането на проби, включва 
инвазивни процедури или е съпътствано 
с други рискове за участниците в 
изпитванията, се прилагат изискванията 
по членове 49—58 и по приложение ХІІІ 
в допълнение на задълженията по 
настоящия член.

6. Към интервенционалните изпитвания 
на клиничното действие, определени в 
член 2, точка 37, и към другите 
изпитвания на клиничното действие, 
когато провеждането на изпитването, в 
това число вземането на проби, включва 
инвазивни процедури или е съпътствано 
с други рискове за участниците в 
изпитванията, се прилагат изискванията 
по членове 49—58 и по приложение ХІІІ 
в допълнение на задълженията по 
настоящия член. Комисията е 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 85 във 
връзка с предоставянето на списък с 
незначителни рискове, което 
позволява дерогация от съответния 
член. 

Or. en

Обосновка

Не всеки риск оправдава в действителност много строгите правила за 
интервенционалните изпитвания на клиничното действие, например съществуват 
процедури за вземане на проби като вземане на проби на потта, което носи риск, 
например дразнене на кожата, но изобщо не представлява значителен риск. В тази 
връзка е необходимо уточнение на въпроса какво представлява незначителен риск.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Спонсорът на изпитването на 
клиничното действие представя 

2. Спонсорът на изпитването на 
клиничното действие представя 
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заявление до държавата членка 
(държавите членки), в която(които) 
изпитването ще се проведе, като 
прилага и документацията по 
приложение ХІІІ. В срок до шест дни
след получаване на заявлението 
съответната държава членка уведомява 
спонсора дали изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно. 

заявление до държавата членка 
(държавите членки), в която(които) 
изпитването ще се проведе, като 
прилага и документацията по 
приложение ХІІІ. В срок до 
четиринадесет дни след получаване на 
заявлението съответната държава 
членка уведомява спонсора дали 
изпитването на клиничното действие е в 
обхвата на настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно.

Or. en

Обосновка

Предложеният в параграф 2 срок не отчита, че уикендите и официалните празници 
биха могли да означават, че не остава време за разглеждане на заявлението от 
компетентния орган и че поради тази причина участието на комисия по етика, която 
от своя страна може да счете, че определена документация е от съществено 
значение, де факто е изключено. Следователно се изисква удължаване на сроковете по 
параграф 2 и параграф 3.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 49 – 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 изпитването на 
клиничното действие е в обхвата на 
настоящия регламент и че заявлението е 
пълно.

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

Or. en

Обосновка

Предложеният в параграф 2 срок не отчита, че уикендите и официалните празници 
биха могли да означават, че не остава време за разглеждане на заявлението от 
компетентния орган и че поради тази причина участието на комисия по етика, която 
от своя страна може да счете, че определена документация е от съществено 
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значение, де факто е изключено. Следователно се изисква удължаване на сроковете по 
параграф 2 и параграф 3.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 49 – 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. en

Обосновка

Коригирането на срока е необходимо, за да улесни ефективно оценяване на 
изпитването на клиничното действие. В частност в случая на изпитванията на 
клиничното действие, провеждани в няколко държави членки, трябва да остане 
достатъчно време за  координирано оценяване в съответствие с член 56. Тъй като 
проектът на регламент не предвижда специален срок за оценяване за 
мултинационални изпитвания на клиничното действие, общият срок за оценяване в 
този регламент трябва да бъде съответно коригиран.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 5а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки гарантират 
преустановяването, отменянето или 
временното прекъсване на 
изпитването на клиничното 
действие, ако с оглед на новите 
факти то вече не би било одобрено от 
компетентния орган или ако то вече 
не би получило положително 
становище от комисията по етика.
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Or. en

Обосновка

Член 54 предвижда обмен на информация между държавите членки, доколкото една 
държава членка нареди преустановяването, отменянето или временното прекъсване 
на клинично изпитване. При все това проектът на регламент не урежда 
обстоятелствата, при които дадена държава членка има право да вземе такова 
решение. Това е възможно само когато има налична нова информация, която би била 
пречка за предоставяне на одобрение.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 6а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. 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, през 1964 г.,
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, през 2008 г.

Or. en

Обосновка

Формулировката се премества от приложението в член 49. Тези важни съображения 
следва да фигурират в текста на регламента и не следва да бъдат посочени само в 
приложенията.
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 6б (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Одобрение може да се предостави, 
само ако независима комисия по 
етика предварително е представила 
положителна оценка на изпитването 
на клиничното действие. 
Изложението на комисията по етика 
обхваща, по-специално, медицинската 
обосновка за изпитването, съгласието 
на субекта на изпитване вследствие 
на предоставянето на пълна 
информация относно изпитването на 
действието и уместността на 
изследователите и оборудването за 
изследване.
Комисията по етика цели защита на 
правата, безопасността и 
благосъстоянието на всички субекти 
на изпитване, потребители и трети 
страни. Комисията е независима от 
изследователите, спонсорите и 
всякакво друго неправомерно влияние. 
Тя отчита законовите и 
подзаконовите актове на държавата 
или държавите, в която(които) 
трябва да се проведе 
изследователската дейност, както и 
приложимите международни норми и 
стандарти. Комисията по етика е 
съставена от подходящ брой членове, 
които заедно притежават 
съответните квалификации и опит, 
за да са в състояние да оценят 
научните, медицинските и етичните 
аспекти на клиничното изпитване, 
което е обект на проверка. 
Държавите членки предприемат 
мерките, необходими за създаването 
на комисии по етика и за 
улесняването на тяхната работа.
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Or. en

Обосновка

Параграф 6б (нов), алинеи 1 и 2 са свързани с разискването относно клиничните 
изпитвания. С цел гарантиране защитата на субекта, е необходимо държавите 
членки да извършат одобрение, което зависи от решението на компетентната, 
независима, междудисциплинарна комисия по етика. Отрицателно решение на 
комисията по етика трябва да води до отказ на одобрението за изпитване на 
клиничното действие. Предложението отразява международните стандарти за 
защита, както са изложени в Декларацията от Хелзинки.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 49а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49а
Надзор от страна на държавите 

членки
1. Държавите членки назначават 
инспектори за упражняване на надзор 
за спазване на настоящия регламент 
и гарантират, че тези инспектори са 
подходящо квалифицирани и обучени.
2. За провеждането на инспекциите 
отговаря държавата членка, в която 
се извършва инспекцията.
3. Когато държава членка
възнамерява да извърши инспекция по 
отношение на едно или няколко 
интервенционални изпитвания на 
клиничното действие, които се 
провеждат в повече от една държава 
членка, тя уведомява за намерението 
си останалите засегнати държави 
членки, Комисията и Агенцията чрез 
портала на Съюза и ги информира за 
своите констатации след 
инспекцията. 
4. КГМИ координира 
сътрудничеството в областта на 
инспекциите между държавите 
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членки и на инспекциите, провеждани 
от държави членки в трети държави. 
5. След дадена инспекция държавата 
членка, под чиято отговорност е 
извършена инспекцията, изготвя 
доклад за инспекцията. Тази държава 
членка предоставя доклада за 
инспекцията на спонсора на 
съответното клинично изпитване и 
предоставя доклада от инспекцията 
чрез портала на Съюза в базата данни 
на Съюза. Когато предоставя доклада 
за инспекцията на спонсора, 
засегнатата държава членка 
гарантира, че поверителността е 
защитена.
6. Комисията определя 
подробностите за организирането на 
процедурите за инспекции чрез актове 
за изпълнение съгласно член 85.

Or. en

Обосновка

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 61 – 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 

2. Националните органи извършват 
оценка на риска по отношение на 
докладваните сериозни инциденти или 
коригиращи действия във връзка с 
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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.

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 сериозния инцидент от страна на 
производителя.

Or. en

Обосновка

С цел избягване на недоразумение, „инцидент“ следва да се разглежда като сериозни 
инциденти в целия член 61 относно „Анализ на сериозните инциденти и коригиращите 
действия във връзка с безопасността“.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква а)  

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) член 23, параграфи 2 и 3 и член 43, 
параграф 4 се прилагат от [18 месеца 
след датата на прилагане, посочена в 
параграф 2];

а) член 23, параграф 1 се прилага от 
...*;

__________________________
* ОВ: моля въведете датата: 18 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията включва много дълъг преходен период от 5 години (вж. 
изложението на мотивите). Съществува спешна необходимост от подобряване на 
системата. Член 23, параграф 1 разглежда създаването на електронна система от 
Комисията в сътрудничество с държавите членки. Това следва да стане във 
възможно най-кратки срокове. Член 22, параграф 2, член 23, параграф 3, член 23, 
параграф 4 предоставят още по-дълъг срок за дружествата  с цел справяне с 
електронната система. Ако електронната система се въведе бързо, този по-дълъг 
срок не е необходим.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква ба) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) член 74 се прилага от ...*;
_____________________________
* ОВ: моля въведете датата: шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва много дълъг преходен период от 5 години (вж. 
изложението на мотивите). Съществува спешна необходимост от подобряване на 
системата. Член 74 разглежда задължението на държавата членка да определи 
компетентния(те) орган(и). Това следва да стане във възможно най-кратки срокове.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква бб) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) членове 75—77 се прилагат от ...*;
___________________________
* ОВ: моля въведете датата: 12 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва много дълъг преходен период от 5 години. 
Това може да е необходимо за елементите, при които МСП са предмет на изцяло нови 
подходи, например когато те трябва да извършат оценяване на съответствието в 
бъдеще, а не е трябвало да сторят това по силата на действащата директива. 
Съществува спешна необходимост от подобряване на системата. Членове 75—77 
разглеждат сътрудничеството на държавите членки и координационната група по 
медицинските изделия. Това следва да стане във възможно най-кратки срокове.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) членове 59—64 се прилагат от ...*;
___________________________
* ОВ: моля въведете датата: 24 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва много дълъг преходен период от 5 години (вж. 
изложението на мотивите). Съществува спешна необходимост от подобряване на 
системата. Членове 59—64 се отнасят до проследяването на безопасността и 
надзора на пазара и от съображения за защита на пациентите следва да влязат в 
сила във възможно най-кратки срокове.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3 – буква бг) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

бг) член 78 се прилага от ...*.
__________________________
* ОВ: моля въведете датата: 24 
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месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва много дълъг преходен период от 5 години (вж. 
изложението на мотивите). Съществува спешна необходимост от подобряване на 
системата. Член 78 се отнася до референтните лаборатории на Европейския съюз и 
от съображения за защита на пациентите следва да влезе в сила в срок от 24 месеца.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 90 – параграф 3а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Актовете за изпълнение, посочени 
в член 31, параграф 4, член 40, 
параграф 9, член 42, параграф 8, 
член 46, параграф 2 и в членове 58 и 64, 
се приемат в срок от ...*
____________________________
* ОВ: моля въведете датата: 12 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

С цел да се предостави достатъчно време на пазарните участници, особено МСП, за 
подготовка за новата ситуация, актовете за изпълнение следва да бъдат приети във 
възможно най-кратки срокове. Това е необходимо също така с цел подобряване на 
качеството на системата във възможно най-кратки срокове, което е от 
първостепенно значение за общественото здраве.
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Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение I – точка 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Защита от рискове, създадени от 
изделия, предназначени от 
производителя за самотестуване или 
тестуване на място

16. Защита от рискове, създадени от 
изделия, предназначени от 
производителя за самотестуване 

16.1 Изделията за самотестуване или 
тестуване на място се проектират и 
произвеждат така, че да функционират 
правилно съгласно предназначението 
си, като се отчитат уменията и 
средствата, с които разполага целевият 
потребител, както и влиянието на 
измененията, които могат обосновано да 
се предвидят в техниката и средата на 
целевия потребител. Информацията и 
инструкциите, предоставени от 
производителя, трябва да са лесни за 
разбиране и прилагане от целевия 
потребител.

16.1 Изделията за самотестуване се 
проектират и произвеждат така, че да 
функционират правилно съгласно 
предназначението си, като се отчитат 
уменията и средствата, с които 
разполага целевият потребител, както и 
влиянието на измененията, които могат 
обосновано да се предвидят в техниката 
и средата на целевия потребител. 
Информацията и инструкциите, 
предоставени от производителя, трябва 
да са лесни за разбиране и прилагане от 
целевия потребител. 

16.2 Изделията, предназначени за 
самотестуване или тестуване на 
място, трябва да се проектират и 
произвеждат така, че: 

16.2 Изделията, предназначени за 
самотестуване, трябва да се проектират 
и произвеждат така, че:

- да гарантират, че изделието е лесно за 
употреба от целевия потребител при 
всички етапи на съответната процедура, 
и

да гарантират, че изделието е лесно за 
употреба от целевия потребител при 
всички етапи на съответната процедура, 
и

- да намалят във възможно най-голяма 
степен риска от грешка на целевия 
потребител при работа с изделието и ако 
е приложимо — с пробата, както и при 
интерпретиране на резултатите.

- да намалят във възможно най-голяма 
степен риска от грешка на целевия 
потребител при работа с изделието и ако 
е приложимо — с пробата, както и при 
интерпретиране на резултатите.

16.3 Когато е разумно възможно, 
изделията, предназначени за 
самотестуване или тестуване на 
място, включват процедура, чрез която 
целевият потребител:

16.3 Когато е разумно възможно, 
изделията, предназначени за 
самотестуване, включват процедура, 
чрез която целевият потребител:

- може да провери по време на 
употребата дали изделието 

- може да провери по време на 
употребата дали изделието 
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функционира, както е предвидено от 
производителя, и 

функционира, както е предвидено от 
производителя, и

- бива предупреждаван, ако изделието 
не представи валиден резултат.

- бива предупреждаван, ако изделието 
не представи валиден резултат.

Or. en

Обосновка

Комисията приравнява изделията за самотестуване с изделията за професионална 
употреба. Това не е целесъобразно, тъй като не съществува разлика между 
квалифицирани лица и неспециалисти. Текстът на Комисията би поставил ненужна 
тежест, особено за МСП.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение I – точка 17.1 – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) остатъчните рискове, за които 
потребителят и/или друго лице трябва 
да се уведомят, като ограничения, 
противопоказания, предпазни мерки
или предупреждения, се включват в 
предоставяната от производителя 
информация;

vi) остатъчните рискове, за които 
потребителят и/или друго лице трябва 
да се уведомят, като ограничения, 
предпазни мерки или предупреждения, 
се включват в предоставяната от 
производителя информация;

Or. en

Обосновка

Не съществуват противопоказания за IVD, а само ограничения. Ин витро 
диагностични медицински изделия все пак могат да бъдат прилагани, но 
ограниченията трябва да бъдат взети предвид (например при определяне на имунния 
статус трябва да се отчете фактът дали наскоро е извършено ваксиниране, но 
независимо от това в какъв статус може да се извърши самото IVD изпитване без 
никакви рискове, резултатът трябва да бъде тълкуван с оглед на въпросното 
ограничение).
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Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение I – точка 17.2 – подточка xv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xv) ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това. 
Указанието на производителя за 
еднократната употреба трябва да е 
последователно в целия Съюз;

заличава се

Or. en

Обосновка

Почти всички ин витро диагностични медицински изделия са за еднократна употреба, 
което е очевидно за всички, които ги използват. Те на практика не функционират, ако 
се извърши опит за повторна употреба. Етикетирането е безсъдържателно и само 
би объркало пациентите и другите потребители. Вж. изменение 17.

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение I – точка 17.3 –подточка ii) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предназначението на изделието: ii) предназначението на изделието, 
което може да включва: 

Or. en

Обосновка

Изброените точки не са изчерпателни и не винаги са приложими за всеки продукт. 
Хармонизирано с формулировката на приложение II, точка 1.1, буква в).

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) посочване на всички обекти, б) посочване на всички обекти, 
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включително доставчици и 
подизпълнители, където са извършвани 
производствени дейности. 

включително доставчици и 
подизпълнители, където са извършвани 
критични производствени дейности. 

Or. en

Обосновка

Следва да бъде хармонизирана с документа на GHTF „Резюме на техническата 
документация за доказване на съответствието с основните принципи на 
безопасността и действието на ин витро диагностични медицински изделия“.

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение V – част Б – точка 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. етикетирано като изделие за 
еднократна употреба (ДА/НЕ);

заличава се

Or. en

Обосновка

Концепцията за изделия за еднократна употреба не е приложима за IVD. Вж. 
изменение 17.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 2.3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) откриване на наличието на 
инфекциозен агент, ако има значителен 
риск от това погрешен резултат да 
доведе до смърт или сериозно 
увреждане на лицето или фетуса в 
рамките на изпитването или на 
поколението на лицето;

в) откриване на наличието на 
инфекциозен агент, ако има значителен 
риск от това погрешен резултат да 
доведе до смърт или сериозно 
увреждане на лицето, фетуса или 
ембриона в рамките на изпитването или 
на поколението на лицето; 

Or. en
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Обосновка

Тестове съществуват не само за фетуса, но също и за ембриони, което е преди 
третия месец. Те следва да бъдат обхванати от регламента и следва да бъдат 
третирани в клас В, тъй като същите рискове са свързани с нискокачествени 
тестове за фетуси. 

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 2.3 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) скрининг на вродени смущения на 
фетуса.

й) скрининг на вродени смущения на 
фетуса или ембриона.

Or. en

Обосновка

Тестове за пренатална диагностика и предимплантационно генетично тестване 
съществуват и за ембрионите, което е преди третия месец. Те следва да бъдат 
обхванати от регламента и следва да бъдат третирани в клас В, тъй като същите 
рискове са свързани с нискокачествени тестове за фетуси.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4.4 – алинея 1

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 
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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. 

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 6.1 – алинея 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

6.1. Изследване на проекта на изделията 
за самотестуване и тестуване на 
място, класифицирани в класове А, Б 
или В:

6.1 Изследване на проекта на изделията 
за самотестуване, класифицирани в 
класове А, Б или В, и за изделията за 
тестуване на място, класифицирани 
в клас В:

Or. en

Обосновка

Следва да съществува разлика по отношение на оценката на съответствието и 
класовете в зависимост от риска за изделията за тестуване на място. Изделията за 
тестуване на място, класифицирани като изделия от клас Б, следва да се разглеждат 
в приложение VIII по същия начин като всички други изделия. По този начин 
правилата за класификация се прехвърлят към реда и изискванията за оценка на 
съответствието.

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 6.1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) производителят на изделията за 
самотестуване или тестуване на 
място, класифицирани в класове А, Б 
или В, подава пред нотифицирания 
орган по раздел 3.1 заявление за 

а) производителят на изделията за 
самотестуване, класифицирани в 
класове А, Б или В, и на изделията за 
тестуване на място, класифицирани 
в клас В, подава пред нотифицирания 
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изследване на проекта; орган по раздел 3.1 заявление за 
изследване на проекта; 

Or. en

Обосновка

Следва да съществува разлика по отношение на оценката на съответствието и 
класовете в зависимост от риска за изделията за тестуване на място. Изделията за 
тестуване на място, класифицирани като изделия от клас Б, следва да се разглеждат 
в приложение VIII по същия начин като всички други изделия. По този начин 
правилата за класификация се прехвърлят към реда и изискванията за оценка на 
съответствието.

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение ХІI – част A – точка 2.3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3а Изпитване на клиничното 
действие върху 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, изпитванията 
на клиничното действие 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;
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– 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 
изпитването на клиничното 
действие по всяко време, е надлежно 
взето предвид от изследователя;
– не се предоставят стимули или 
финансови поощрения освен 
обезщетението за участие в 
изпитването на клиничното 
действие;
– това изследване е от съществено 
значение за валидирането на данните, 
получени от изпитването на 
клиничното действие 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;
– изпитването на клиничното 
действие 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 изпитването на 
клиничното действие 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 
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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 интервенционалните изпитвания на клиничното действие 
са много слаби и неточни. Интервенционалните изпитвания на клиничното действие 
могат да включват много значителен риск за пациента, например ако пробите се 
вземат чрез гръбначна пункция. Следователно е необходимо конкретизиране на 
разпоредбите. Предложението има за цел да запази поне стандарта на защита, 
който е гарантиран за клиничните изпитвания на лекарствени продукти от 2001 г. 
насам чрез Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение ХІІ – точка 2.3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3б Изпитване на клиничното 
действие върху малолетни или 
непълнолетни лица
Изпитването на клиничното 
действие 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 
малолетното или непълнолетното 
лице;
– малолетното или непълнолетното 
лице е получило цялата информация, 
която е от значение във връзка с 
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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 
обезщетението за участие в 
изпитването на клиничното 
действие;
– това изследване е от съществено 
значение за валидирането на данните, 
получени от изпитванията на 
клиничното действие 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;
– изпитването на клиничното 
действие 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;
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– от изпитването на клиничното 
действие произтичат някои преки 
ползи за групата пациенти;
– съответните научни насоки на 
Агенцията са спазени;
– 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 непълнолетното 
лице взема участие в процедурата за 
даване на съгласие по начин, съобразен 
с неговата възраст и зрелост.

Or. en

Обосновка

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

 Какво представляват ин витро диагностичните медицински изделия?

Ин витро диагностичните медицински изделия са медицински изделия, предназначени 
за диагностична употреба извън човешкото тяло (ин витро), която може да се 
осъществява в лаборатория или в близост до пациента, например докато той е в 
леглото. Те обхващат широк набор от тестове, като самотестовете за измерване на
кръвната захар, ХИВ тестове и ДНК тестове.

 Защо е важно да се подобри уредбата на ин витро диагностичните 
медицински изделия?

Много хора считат регламента за ин витро диагностичните медицински изделия за „по-
малката сестра“ на регламента за медицинските изделия. В рамките на изслушването, 
което проведохме на 26 февруари, един от експертите, г-жа Сине Йенсен от Датския 
съвет на потребителите заяви, че ин витро диагностичните медицински изделия не са 
„по-малката сестра“, а „родителите“ на медицинските изделия и може би родителите на 
всички терапии, включително фармацевтичните продукти и хирургията. Без правилно 
диагностициране, няма правилно лечение или профилактина на заболяванията. За 
съжаление настоящата директива не гарантира, че на пазара не се пускат 
нискокачествени ин витро диагностичните медицински изделия. В миналото е 
имало случай, когато ХИВ тест с ниско качество е бил пускан европейския пазар с
маркировка „CE“. Едни научен институт определи още преди нотифицираните органи 
да одобрят маркировката „CE“, че тези тестове дават много повече фалшиви 
отрицателни резултати от други налични ХИВ тестове, което означава, че 
въпросните тестове твърдят, че не е налице вирус, но всъщност такъв има. 
Въпреки това, този продукт се предлагаше години наред на пациентите в ЕС. Ако 
се извършва кръвопреливане въз основа на фалшив отрицателен резултат от ХЕВ теста, 
това представлява животозастрашаващ риск за лицето, на което се прелива кръв. 
Лицата, заразени с ХИВ, които получават фалшив отрицателен резултат при теста, 
могат също да поставят в риск партньорите си. В известен смисъл зле работещите ХИВ 
тестове представляват по-голяма заплаха за здравето на хората, отколкото 
нискокачествените гръдни или тазобедрени импланти. Подобни случаи са били 
докладвани и по отношение на хепатит С, който все още е животозастрашаващо 
заболяване и не може да бъде лекуван адекватно. Докладван е случай, при които 
експерт по ДНК тестове е изпратил един и същи образец на четири различни 
лаборатории и е получил четири различни резултата.

Примери за нискокачествени ин витро
диагностични медицински изделия

съгласно настоящия регламент:
 ХИВ тестове;
 Тестове за хепатит С;
 ДНК тестове;



PR\928989BG.doc 61/65 PE506.196v01-00

BG

 Защо е необходимо ЕС да регулира тези въпроси?

Ин витро диагностичните медицински изделия са продукти, които могат да циркулират 
свободно в рамките на единния пазар. За тези продукти не съществуват национални 
граници на Европейския пазар. Ето защо съществува задължение Европейският съюз 
да гарантира чете са възможно най-безопасни. Предложението се основава на 
членове 114 и 168 от Договора. Член 114 предвижда високо равнище на закрила на 
човешкото здраве. Член 168, параграф 4, буква в) дори предоставя конкретно 
допълнително правно основание.

 Основни подобрения за преодоляване на настоящите слабости 

Комисията включва основни подобрения за преодоляване на настоящите слабости на 
системата за ин витро диагностичните медицински изделия, подобни на тези за други 
медицински изделия. Уредбата на нотифицираните органи ще бъде значитело 
усъвършенствана и надзора на държавите членки над нотифицираните органи ще бъде 
укрепен. Много важно е да бъде укрепена системата за проследяване на 
безопасността и надзор на пазара. Внезапните проверки на дружествата ще бъдат 
задължителни. Освен това Комисията предлага да се въведе мрежа от европейски 
референтни лаборатории, които да играят важна роля при контрола на 
високорисковите медицински изделия. Докладчикът горещо приветства тези 
предложения, които според него ще повишат в много висока степен безопасността на 
пациентите.

 Общи въпроси на предложението за регламент относно медицинските 
изделия и ин витро медицинските изделия

Съществуват много области, в които Европейската комисия предлага да регламентира 
ин витро диагностичните медицински изделия по същия начин както и другите 
медицински изделия. Голяма част от предложенията на комисиите следователно са 
идентични. Тези части трябва да бъдат оценени съвместно от двамата докладчици и 
съответните докладчици в сянка. Това обхваща например ролята, структурата и 
необходимите подобрения на нотифицираните органи, системата за надзор, 
съвместната оценка, контрола, идентифицирането и проследяването и ролята на 
Координационната група по медицинските изделия или КГМИ.

Докладчикът счита, че основната структура на предложението на Комисията е 
подходяща. Той няма да предложи система на предпазарно одобрение от държавен 
орган, а предлага да продължи работата по усъвършенстване на системата на 
нотифицираните органи. Докладчикът, разбира се, е готов за дискусии и подобрения на 
текста.

 Изпитвания на клиничното действие

Предложението съдържа глава относно изпитванията на клиничното действие. Тя е 
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свързана с предложението за регламент относно клиничните изпитвания и 
предложението относно медицинските изделия. Предложението относно клиничните 
изпитвания е предмет на много критики и в комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните са внесени множество изменения. Необходимо е 
съответната част от регламента за ин витро диагностичните медицински изделия, която 
ще бъде приета, да взема предвид опасенията, изразени в хода на дискусията относно 
регламента за клиничните изпитвания.
Особено в случаите, когато изпитването на клиничното действие е свързано със 
значителен риск за лицата, например, когато вземането на проби се извършва 
чрез лумбална пункция, е необходимо да се въведе възможно най-високата 
закрила.
Докладчикът въвежда три основни подобрения на предложението на Комисията, които 
са внесени и от много колеги в хода на разглеждането на предложението за регламент 
за клиничните изпитвания

1. Изпитването на клиничното действие следа да бъде оценявано от независим 
комитет по етика преди да започне.

2. Защитата на малолетни и непълнолетни лица и други лица, които не са в 
състояние да дадат информирано съгласие следва да бъде по-конкретна, както в 
случая с директивата за клиничните изпитвания от 2001 г.

3. Сроковете следва да бъдат умерено удължени, за да се предостави на комитета 
по етика и органите необходимото време за оценка на предложението.

Предложението да бъде приемливо за МСП 

В областта на ин витро диагностичните медицински изделия, много от дружествата, 
които ги предлагат, са МСП.  Ето защо е необходимо регламентът да съобрази 
възможностите на МСП да поемат тежестта. Разбира се, това не следва да става за 
сметка на здравето и безопасността.
Измененията са внесени с цел да се отчетат капацитетът и потребностите на МСП. 
Например следва да е възможно предоставянето на определена поискана информация 
по електронен път и това трябва да бъде уточнено; информацията, която придружава 
продукта, се предоставя на официален език на Съюза, а не на всякакви други езици И 
двете промени намаляват потенциалната тежест за МСП. Писменият превод на 
декларациите за съответствие на всички официални езици на Съюза, когато изделието е 
предоставено на разположение, представлява непропорционално административно 
усилие, и следователно разходоинтензивно усилие, което не е оправдано. Подобно на 
настоящия момент, наличността на един език на Съюза следва да бъде достатъчна.

Класификация

Предлага се изцяло нова система за класификация (А-Г) (A=изделие с нисък риск -
D=изделие с висок риск). Повечето заинтересовани лица считат, че тя е целесъобразна 
и че се основава на международен консенсус.
Докладчикът подкрепя това предложение.
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Самостоятелно извършено тестуване

В действащата директива цялото самостоятелно извършено тестуване, което означава 
тестуването, извършено в една отделна здравна институция, например в болница, е 
освободено от изискванията. Комисията предложи запазването на това по принцип за 
класове А, Б и В в зависимост от риска, но цялостното му включване, когато 
тестуването е в клас Г. Това трябва леко да се адаптира с оглед на потребностите на 
лекарите и пациентите в една отделна здравна институция, без да се променя в 
драматична степен концепцията на Европейската комисия.

Съпътстващи изделия

Съпътстващите изделия са ДНК тестове, които предоставят информация дали 
конкретна терапия най-вероятно би функционирала за конкретен пациент. Регламентът 
трябва да разгледа по подходящ начин голямата възможност за персонализирана и 
стратифицирана медицина. Предложението на Комисията представлява добра основа, 
но трябва да бъде допълнително пояснено. Докладчикът предлага да се внесе 
пояснението, че съпътстващите изделия не са предмет на никакви вътрешни дерогации.

Самотестуване и тестуване на място

Тестовете, които не са проведени от медицински персонал, а от пациенти, трябва да 
бъдат регламентирани още по-внимателно, тъй като медицинският персонал може да 
включи други елементи от тяхната диагноза, докато неспециалистите могат да 
обусловят решението си единствено от теста. Подлежи на критика фактът, че 
Комисията регламентира самотестуването и тестуването на място от медицински 
персонал по един и същ начин. Това трябва да се промени.

Обхват

Обхватът трябва да бъде допълнително пояснен. Съгласно предложението на 
Комисията т.нар. нутригенетични тестове и тестове, свързани с начина на живот, 
не са обхванати. Тези тестове обаче могат да имат поне косвено много сериозни 
последици за здравето на хората. Ако например даден тест твърди, че помага на 
пациента да отслабне и пациентът отявлено трябва да отслабне по здравословни 
съображения, е налице сериозна заплаха за здравето, ако тестът в действителност не е с 
високо качество и не доведе до резултатите, за които претендира.

Преходен период 

Комисията предложи много дълъг предходен период — пет години след приемането. 
Той може да е необходим за части от регламента, тъй като последният включва много 
изцяло нови елементи, които не са лесни за прилагане, особено за МСП. От друга 
страна, съществува спешна необходимост от подобряване на системата и някои 
елементи от предложението следва да се въведат много по-бързо. Това определено 
се отнася за частите, които разглеждат единствено Комисията и държавите членки. Те 
са много по-добре подготвени за прилагането на регламента отколкото например МСП. 
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Технически изменения

Значителен брой от техническите изменения са необходими с цел отразяване на 
опасенията на лицата, действащи в сектора. В някои случаи желанието за една и съща 
формулировка като тази в Регламента за медицинските изделия води до неподходяща 
формулировка за IVD. 

Недискриминация на хората с увреждания 

Европейският съюз ратифицира Конвенцията на ООН за недискриминация на 
хората с увреждания. Това следва да бъде отразено в текста. Например в 
определението формулировката „вродена аномалия“ може да се разглежда като 
дискриминация на хората с увреждания и следва да бъде променена.

Делегирани актове спрямо съвместно вземане на решение

Комисията предвижда изменянето на много елементи от предложението в делегирани 
актове. Това се отнася и за съществени части от регламента, например 

 общите изисквания към безопасността и действието, 
 елементите, които трябва да бъдат разгледани в техническата документация, 
 декларацията на ЕС за съответствие, 
 изменяне или допълване на процедурите за оценяване на съответствието.

Тези съществени части следва да бъдат изменяни единствено чрез съвместно 
вземане на решение. 

Информирано съгласие

Предложението на Комисията се съсредоточава в голяма степен върху качеството на 
продукта. Експерти и много международни организации, като Съветът на Европа, 
ОИСР и Европейското сдружение за човешка генетика, отново и отново изразяват 
позицията си, че в много случаи рамката, в която се прилага продуктът, е още по-
важна от качеството на продукта. Особено при ДНК тестовете е много важно да се 
спазва принципът на информирано съгласие. Европейският парламент също така 
неколкократно отправи искания по този въпрос. Правно становище заключава, че е 
възможно и целесъобразно въвеждането на съответна формулировка в предложението.1
Следователно докладчикът предлага изменения по този въпрос. Съществува консенсус, 
че ограничаването на достъпа на пациенти до ДНК тестове не следва да представлява 
намерението на Европейския съюз, а следва да се предоставят подходящи генетични 
консултации във всеки случай с цел предоставяне на информация относно 
последиците преди провеждането на теста. С цел спазване на принципа на 
субсидиарност, държавите членки следва да имат правото да регулират подробностите 

                                               
1 Център за европейско право на Университета Пасау: „Възможности за действие на Европейския 

съюз в областта на човешката генетика и репродуктивната медицина с оглед на предложението 
за регламент относно ин витро диагностичните медицински изделия“ (Options for Action of the 
European Union in the Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the 
Proposal for a Regulation on In Vitro Diagnostic Medical Devices)
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и следва да им бъде предоставена възможността за предприемане на допълнителни 
мерки спрямо изискванията на регламента. Дори може да се твърди, че е задължително 
включването на информираното съгласие в предложението, тъй като то 
представлява жизненоважен елемент от Хартата на основните права (член 3), като 
Хартата на основните права е правно обвързваща за Европейския съюз в областите, в 
които той предприема действия.


