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PR_COD_1amCom

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 
Съвета за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, 
Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2012)0542),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114 и 168, параграф 4 от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-
0318/2012),

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

– след като се консултира 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 и становищата на комисията по заетост и социални въпроси 
и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2013),

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

2. изисква 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.

                                               
1 ОВ С 0, 0.0.0000, стр. 0. .
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Основни елементи на действащия 
нормативен подход, като надзора на 
нотифицираните органи, процедурите за 
оценяване на съответствието, 
клиничните изпитвания и клиничните 
оценки, проследяването на 
безопасността и надзора на пазара, 
следва значително да се укрепят, като 
едновременно с това се включат 
разпоредби за гарантиране на 
прозрачността и проследимостта на 
изделията, за да се постигне по-високо 
ниво на защита на здравето и 
безопасността.

(3) Основни елементи на действащия 
нормативен подход, като надзора на 
нотифицираните органи, процедурите за 
оценяване на съответствието, 
клиничните изпитвания и клиничните 
оценки, проследяването на 
безопасността и надзора на пазара, 
следва значително да се укрепят, като 
едновременно с това се включат 
разпоредби, свързани с процедурата за
разрешение за търговия  за
гарантиране на прозрачността и 
проследимостта на изделията, за да се 
постигне по-високо ниво на защита на 
здравето и безопасността.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Приложното поле на настоящия 
регламент следва ясно да се разграничи 
от това на други законодателни актове 
на Съюза за хармонизация във връзка с 
продукти, като ин витро диагностичните 
медицински изделия, лекарствените 
продукти, козметичните продукти и 
храните. Тъй като в някои случаи е 
трудно да се направи разграничение 
между медицинско изделие и 
козметичен,  медицински или 
хранителен продукт, в Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 относно козметичните 
продукти,  Директива 2004/27/EО 
относно лекарствените продукти за 
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определяне на процедури относно 
безопасността на храните следва да 
се измени, за да се изключат 
медицинските изделия от обхвата му.

хуманна употреба,  Регламент (ЕО) №
178/2002 за установяване на общите 
принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните и Директива 2002/46/ЕО 
относно добавките към храни следва
също да се въведе възможността за 
вземане на решение на равнището на 
ЕС за нормативния статус на даден 
продукт. Поради това тези  актове 
на Съюза следва да се изменят.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите членки следва да са 
тези, които трябва да вземат решение 
за всеки конкретен случай дали даден 
продукт попада в обхвата на настоящия 
регламент. Ако е необходимо и за всеки 
отделен случай, Комисията може да 
реши дали даден продукт се включва в 
определението на медицинско изделие 
или на принадлежност към 
медицинско изделие. Тъй като в някои 
случаи е трудно да се направи 
разграничение между медицинско 
изделие и козметичен продукт, в 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 30 ноември 2009 г. относно 
козметичните продукти следва също 
да се въведе възможността за вземане 
на решение на нивото на ЕС за 
нормативния статус на даден 
продукт.

(8) За да се гарантира последователна 
класификация във всички държави
членки, особено по отношение на 
граничните случаи, Комисията следва 
да е тази, която трябва да взима
решение за всеки конкретен случай дали 
даден продукт или група продукти 
попадат в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en
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Обосновка

За да се постигне яснота и последователност във всички държави членки при 
класифицирането на едни и същи продукти, това дали даден продукт или група 
продукти попадат в обхвата на настоящия регламент следва да се определя от 
Комисията, а не от държавите членки. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Следва да се създаде  
мултидисциплинарен консултативен 
комитет, съставен от експерти и 
представители на организациите на 
заинтересованите лица и 
гражданското общество, с цел при 
необходимост да предоставя научни 
консултации на Комисията,  
координационната група по 
медицинските изделия (КГМИ) и 
държавите членки по въпроси, 
свързани с медицинската технология, 
класификацията и други  аспекти на 
прилагането на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

Следва да се учреди консултативен комитет за предоставяне на тясно 
специализирани консултации, когато е необходимо.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) По подобие на продуктите, 
съдържащи жизнеспособни тъкани или 
клетки от човешки или животински 

(12) По подобие на продуктите, 
съдържащи жизнеспособни тъкани или 
клетки от човешки или животински 
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произход, които са изрично изключени 
от обхвата на директиви 90/385/ЕИО и 
93/42/ЕИО, а поради това и от обхвата 
на настоящия регламент, следва да се 
уточни, че продуктите, съдържащи 
живи биологични вещества от друг 
произход, също не са в обхвата на 
настоящия регламент.

произход, които са изрично изключени 
от обхвата на директиви 90/385/ЕИО и 
93/42/ЕИО, а поради това и от обхвата 
на настоящия регламент, следва да се 
уточни, че продуктите, съдържащи 
живи биологични вещества от друг 
произход, които постигат 
предвидената цел по фармакологичен, 
имунологичен или метаболитен път, 
също не са в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Понастоящем медицинските изделия, които съдържат жизнеспособни биологични 
вещества влизат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО. Едно  изключване на 
биологичните вещества по принцип  би довело до изчезването от пазара на безопасни 
и ефикасни медицински изделия,  които няма да бъдат одобрени като лекарствени 
продукти, тъй като нямат фармакологичен, имунологичен или метаболитен път на 
действие. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Със заключенията на Научния 
комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове („НКВИНЗР“), създаден с 
Решение 2008/721/ЕО на Комисията 
от 5 август 2008 г. за създаване на 
съвещателна структура от научни 
комитети и експерти в областта на 
безопасността на потребителите, 
общественото здраве и околната 
среда и за отмяна на Решение 
2004/210/ЕО1, в научното му 
становище от 15 април 2010 г. 
относно безопасността на 
преработените медицински изделия, 
предлагани на пазара за еднократна 
употреба, и със заключенията от 

заличава се
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доклада на Комисията от 27 август 
2010 г. до Европейския парламент и 
Съвета за обработката на 
медицинските изделия в Европейския 
съюз в съответствие с член 12а от 
Директива 93/42/ЕИО2 се призовава за 
регламентиране на преработката на 
изделията за еднократна употреба, за 
да се гарантира високо ниво на 
защита на здравето и безопасността, 
като едновременно с това се даде 
възможност за бъдещо развитие на 
тази дейност при ясни условия. Чрез 
преработката на изделията за 
еднократна употреба тяхното 
предназначение се променя и по тази 
причина лицето, което извършва 
преработката, следва да се счита за 
производител на преработеното 
изделие. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

31a. Съществуващата сега 
възможност за преработка на 
медицински изделия, етикетирани 
като предназначени за еднократна 
употреба, не е приемлива от гледна 
точка както на логиката, така и на 
правото. Следователно могат да се 
преработват само изделия, 
етикетирани като предназначени за 
многократна употреба. Поради това 
изделия, етикетирани като 
предназначени за еднократна 
употреба, следва в действителност 
да са за еднократна употреба и  
следва да има само две възможности: 
за еднократна употреба и за 
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многократна употреба. В близкото 
минало производителите започнаха 
твърде системно да етикетират 
своите изделия като предназначени за 
еднократна употреба. За да се избегне 
това, всички изделия следва по 
правило да бъдат за многократна 
употреба и производителите трябва 
да а предоставят обосновка въз основа 
на достатъчно научни доказателства 
за изключенията от това правило и 
да въведат тази обосновка в 
елестронната система за 
регистрирането на изделията. За 
изделията от клас ІІІ, тази дерогация 
следва да подлежи на положително 
становище от  Научния комитет по 
възникващи и идентифицирани нови 
здравни рискове („НКВИНЗР“) 
Преработката на изделията включва 
множество разнообразни дейности за 
гарантиране на безопасната 
повторна употреба на изделието, 
като обеззаразяване, стерилизация, 
почистване, разглобяване, поправка, 
замяна на части и опаковка. Тези 
дейности следва да бъдат обект на 
съпоставими и прозрачни стандарти.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Прозрачността и по-добрата 
информираност са от основно 
значение за пациентите и медицинските 
специалисти и им дават възможност да 
вземат решения, разполагайки с 
необходимата информация, като 
едновременно с това те предоставят 
стабилна база за вземането на решения 

(35) Прозрачността и адекватният 
достъп до информация, поднесена 
подходящо за ползвателите, за които 
е предназначена, са от основно 
значение за пациентите, ползвателите
и медицинските специалисти и им дават 
възможност да вземат решения, 
разполагайки с необходимата 
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във връзка с нормативната уредба и 
изграждат доверие в тази уредба.

информация, като едновременно с това 
те предоставят стабилна база за 
вземането на решения във връзка с 
нормативната уредба и изграждат 
доверие в тази уредба.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Ключов аспект е създаването на 
централна база данни, която следва да 
включва различни електронни системи, 
като неразделна част от нея е UDI, с 
оглед на събирането и обработката на 
информация за медицинските изделия 
на пазара и съответните икономически 
оператори, сертификатите, клиничните 
изпитвания, проследяването на 
безопасността и надзора на пазара. 
Целите на базата данни са по-голяма 
цялостна прозрачност, рационализиране 
и опростяване на потока информация 
между икономическите оператори, 
нотифицираните органи или спонсорите 
и държавите членки, както и между 
самите държави членки и между тях и 
Комисията, и избягване на 
многобройните изисквания за 
докладване и постигане на по-добра 
координация между държавите членки. 
В рамките на вътрешния пазар това 
може да се осигури ефективно само на 
нивото на Съюза и по тази причина 
Комисията следва да доразработи и 
управлява Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed), 
създадена с Решение 2010/227/ЕС на 
Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

(36) Ключов аспект е създаването на 
централна база данни, която следва да 
включва различни електронни системи, 
като неразделна част от нея е UDI, с 
оглед на събирането и обработката на 
информация за медицинските изделия 
на пазара и съответните икономически 
оператори, разрешенията за търговия, 
сертификатите, клиничните изпитвания, 
проследяването на безопасността и 
надзора на пазара. Целите на базата 
данни са по-голяма цялостна 
прозрачност, чрез по-добър достъп до 
информация за обществеността и 
медицинските специалисти, 
рационализиране и опростяване на 
потока информация между 
икономическите оператори, Агенцията, 
нотифицираните органи или спонсорите 
и държавите членки, както и между 
самите държави членки и между тях и 
Комисията, и избягване на 
многобройните изисквания за 
докладване и постигане на по-добра 
координация между държавите членки. 
В рамките на вътрешния пазар това 
може да се осигури ефективно само на 
нивото на Съюза и по тази причина 
Комисията следва да доразработи и 
управлява Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed), 
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създадена с Решение 2010/227/ЕС на 
Комисията от 19 април 2010 г. относно 
Европейската банка данни за 
медицинските изделия (Eudamed).

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Електронните системи на Eudamed
за изделията на пазара, съответните 
икономически оператори и 
сертификати следва да осигурят 
адекватната информираност на 
обществеността за изделията на пазара 
на Съюза. Електронната система за 
клиничните изпитвания следва да служи 
за средство за сътрудничество между 
държавите членки и да даде възможност 
на спонсорите да подават, при желание 
от тяхна страна, единно заявление за 
няколко държави членки и в този случай 
да докладват за сериозни увреждания на 
здравето. Електронната система за 
проследяване на безопасността следва 
да позволи на производителите да 
докладват за сериозните инциденти и 
другите събития за докладване и да 
подпомага координацията при 
оценяване на докладваните събития, 
което извършват националните 
компетентни органи. Електронната 
система относно надзора на пазара 
следва да е средство за обмен на 
информация между компетентните 
органи.

(37) Електронните системи на Eudamed 
следва да осигурят адекватната 
информираност на обществеността и 
медицинските специалисти за 
изделията на пазара на Съюза. От 
съществено значение е осигуряването 
на адекватни нива на достъп на 
обществеността и медицинските 
специалисти до тези части от 
електронните системи на Eudamed, 
които предоставят ключова 
информация за медицински изделия, 
които могат да представляват риск 
за общественото здраве и 
безопасност. Когато този достъп е 
ограничен следва да има възможност, 
след подаване на обосновано 
заявление, да се получи достъп до 
съществуваща информация за 
медицинско изделие, освен ако 
ограниченият достъп е обоснован 
поради съображения за 
поверителност. Електронната система 
за клиничните изпитвания следва да 
служи за средство за сътрудничество 
между държавите членки и да даде 
възможност на спонсорите да подават, 
при желание от тяхна страна, единно 
заявление за няколко държави членки и 
в този случай да докладват за сериозни 
увреждания на здравето. Електронната 
система за проследяване на 
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безопасността следва да позволи на 
производителите да докладват за 
сериозните инциденти и другите 
събития за докладване и да подпомага 
координацията при оценяване на 
докладваните събития, което извършват 
националните компетентни органи.
Електронната система относно надзора 
на пазара следва да е средство за обмен 
на информация между компетентните 
органи.

Or. en

Обосновка

От обществен интерес е да може при поискване да се предоставя или прави 
възможен публичен достъп до информация по въпроси, свързани със здравето и 
безопасността, когато този достъп е ограничен.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(39) За високорисковите медицински 
изделия производителите следва да
предоставят на националния орган 
или Агенцията, според случая, 
участващ в процедурата за 
разрешение за търговия подробен 
доклад относно безопасността и
клиничното действие на това 
изделие. Резюме на този доклад следва 
да бъде достъпно за обществеността 
чрез Eudamed.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) За високорисковите медицински 
изделия органите следва да са 
информирани на ранен етап за 
изделията, подлежащи на оценяване 
на съответствието, и при наличие на 
научно валидни основания да им се 
предостави правото да осъществяват 
контрол върху предварителната 
оценка, извършвана от 
нотифицираните органи, по-
конкретно по отношение на новите 
изделия, изделията, за които се 
използва нова технология, изделията 
от категория с увеличен брой 
сериозни инциденти или изделията, 
за които са установени значителни 
различия в оценките на 
съответствието от страна на 
отделни нотифицирани органи по 
отношение на сходни по същество 
изделия. Предвиденият в настоящия 
регламент процес не възпрепятства 
производителя да информира по свое 
желание компетентен орган за 
намерението си да подаде заявление за 
оценяване на съответствието на 
високорисково медицинско изделие, 
преди да подаде заявлението пред 
нотифицирания орган.

заличава се

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Процедурата за оценяване на 
съответствието не следва да бъде 
приложима към всички видове 
изделия. Следва да бъде въведена бърза 
централизирана процедура за издаване 
на разрешение за търговия за 
неиновативни имплантируеми 
изделия, за неиновативни изделия, 
които  включват като неразделна 
част вещество, което при 
самостоятелна употреба може да се 
счете за лекарствен продукт, със 
спомагателно действие по отношение 
на това изделие, за неиновативни 
изделия, предвидени за приложение на 
лекарствен продукт и за 
неиновативни изделия, произведени 
чрез използване на тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход или техни производни, 
които са нежизнеспособни или са 
направени нежизнеспособни. Следва 
да бъде въведена бърза 
централизирана процедура за издаване 
на разрешение за търговия за всички 
изделия от клас ІІІ, за неиновативни 
имплантируеми изделия, за 
неиновативни изделия, които  
включват като неразделна част 
вещество, което при самостоятелна 
употреба може да се счете за 
лекарствен продукт, със 
спомагателно действие по отношение 
на това изделие, за неиновативни 
изделия, предвидени за приложение на 
лекарствен продукт и за 
неиновативни изделия, произведени 
чрез използване на тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход или техни производни, 
които са нежизнеспособни или са 
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направени нежизнеспособни.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(44) Като общо правило процедурата за 
оценяване на съответствието на 
изделията от клас І следва да се 
извършва на единствената отговорност 
на производителите предвид на ниското 
ниво на уязвимост от тези продукти. За 
медицинските изделия от класове ІІа, и
ІІб следва да е задължително участие на 
нотифициран орган на съответното 
равнище. За медицинските изделия от 
клас ІІІ участието на Агенцията или 
държавите членки следва да бъде 
задължително, заедно с изричното
предварително одобрение на техния 
проект и производство, преди да могат 
да се пускат на пазара.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Клинично изпитване следва да 
започне само ако независим комитет 
по етика предварително е представил 
положителна оценка на това 
изпитване. Държавите членки 
предприемат необходимите мерки за 
създаването на комитети по етика, 
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когато такива комитети не 
съществуват.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 49 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) На спонсорите на клиничните 
изпитвания, които ще се провеждат в 
повече от една държава членка, следва 
да се предостави възможността да 
подават единно заявление, за да се 
намали административната тежест. С 
оглед на разпределението на ресурсите 
и за да се гарантира последователност 
на оценяването на аспектите във връзка 
със здравето и безопасността на 
изпитваните изделия и с научния дизайн 
на клиничното изпитване, което ще се 
провежда в няколко държави членки, 
единното заявление следва да улесни 
координацията между държавите 
членки под ръководството на една 
координираща държава членка. 
Координираното оценяване не следва 
да включва оценка на аспекти на 
клиничното изпитване, които по своя 
характер са национални, местни и 
етични, включително 
информираното съгласие. Всяка 
държава членка следва да запази 
основната отговорност за решението за 
провеждане на съответното клинично 
изпитване на територията Й.

(49) На спонсорите на клиничните 
изпитвания, които ще се провеждат в 
повече от една държава членка, следва 
да се предостави възможността да 
подават единно заявление, за да се 
намали административната тежест. С 
оглед на разпределението на ресурсите 
и за да се гарантира последователност 
на оценяването на аспектите във връзка 
със здравето и безопасността на 
изпитваните изделия и с научния дизайн 
на клиничното изпитване, което ще се 
провежда в няколко държави членки, 
единното заявление следва да улесни 
координацията между държавите 
членки под ръководството на една 
координираща държава членка. Всяка 
държава членка следва да запази 
основната отговорност за решението за 
провеждане на съответното клинично 
изпитване на територията Й.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(53) Държавите членки следва да 
предприемат всички необходими 
мерки за повишаване на 
информираността сред медицинските 
специалисти, ползвателите и 
пациентите относно значението на 
докладването на сериозни инциденти. 
Медицинските специалисти, 
ползвателите и пациентите следва да 
имат правото и възможността да 
докладват такива инциденти на 
национално ниво, като се използват 
уеднаквени формати. За да се ограничи 
в максимална степен повтарянето на 
подобни инциденти националните 
компетентни органи следва да 
информират производителите и да 
обменят информация помежду си, чрез 
съответната електронна система в  
Eudamed при потвърждение на 
сериозни инциденти.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 57 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57) Държавите членки следва да 
събират такси за определянето и 
наблюдението на нотифицираните 
органи, за да се осигури устойчивостта 
на процеса на наблюдение на тези 
органи от страна на държавите членки и 
за да се гарантира равнопоставеност за 
нотифицираните органи.

(57) Държавите членки следва да 
събират такси за определянето и 
наблюдението на нотифицираните 
органи, за да се осигури устойчивостта 
на процеса на наблюдение на тези 
органи от страна на държавите членки и 
за да се гарантира равнопоставеност за 
нотифицираните органи. Тези такси 
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следва да бъдат сравними в 
държавите членки и да бъдат 
публикувани.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 58 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) Въпреки че настоящият регламент 
не следва да засяга правото на 
държавите членки да събират такси за 
дейности на национално ниво, 
държавите членки следва да 
информират Комисията и останалите 
държави членки, преди да приемат 
размера и структурата на таксите, за да 
се гарантира прозрачност.

(58) Въпреки че настоящият регламент 
не следва да засяга правото на 
държавите членки да събират такси за 
дейности на национално ниво, 
държавите членки следва да 
информират Комисията и останалите 
държави членки, преди да приемат на 
съпоставимо равнище размера и 
структурата на таксите, за да се 
гарантира прозрачност.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 58 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(58a) Държавите членки следва да 
приемат наредби относно 
стандартните такси за 
нотифицираните органи, които 
следва да бъдат сравними във всички 
държави членки. Комисията следва да 
предостави насоки са улесняване на 
съпоставимостта на тези такси. 
Държавите членки следва да 
предадат своите списъци от 
стандартни такси на Комисията и 
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да гарантират, че нотифицираните 
органи, регистрирани на тяхна 
територия правят обществено 
достояние списъците на 
стандартните такси за дейностите 
по оценяване на съответствието.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 59

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59) Следва да се създаде експертен 
комитет, а именно Координационната 
група по медицинските изделия
(„КГМИ“), съставена от лица, 
определени от държавите членки въз 
основа на ролята и опита им в областта 
на медицинските изделия и ин витро 
диагностичните медицински изделия, за 
да изпълнява задачите, възложени с 
настоящия регламент и с Регламент
(EС) № […/…] относно ин витро 
диагностичните медицински изделия, и 
за да консултира Комисията и да 
подпомага държавите членки и 
Комисията с оглед на уеднаквено 
прилагане на настоящия регламент.

(59) Следва да се създаде 
Координационната група по 
медицинските изделия („КГМИ“), 
съставена от лица, определени от 
държавите членки въз основа на ролята 
и опита им в областта на медицинските 
изделия и ин витро диагностичните 
медицински изделия, за да изпълнява 
задачите, възложени с настоящия 
регламент и с Регламент (EС) № […/…] 
относно ин витро диагностичните 
медицински изделия, и за да консултира 
Комисията и да подпомага държавите 
членки и Комисията с оглед на 
уеднаквено прилагане на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

КГМИ не е експертен комитет сам по себе си, а координационна група на равнището 
на ЕС,  и тъй като няма целия експертен опит, необходим за вземане на решения по 
специфични теми, той ще се нуждае от консултативен комитет, който да осигури 
високо специализирани знания, необходими в конкретни случаи.
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Понастоящем медицинските изделия, които съдържат жизнеспособни биологични 
вещества влизат в обхвата на Директива 93/42/ЕИО. Едно изключване на 
биологичните вещества по принцип  би довело до изчезването от пазара на безопасни 
и ефикасни медицински изделия,  които няма да бъдат одобрени като лекарствени 
продукти, тъй като нямат фармакологичен, имунологичен или метаболитен път на 
действие. 

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) „изделие за многократна 
употреба“ е изделие, предназначено за 
използване от множество пациенти в 
рамките на множество процедури.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „изделие за еднократна и 
критична употреба“ е изделие за 
еднократна употреба, предназначено 
за хирургически инвазивни медицински 
процедури;

заличава се

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) „действие“ означава всяка 
техническа характеристика, всеки 
ефект и всяка полза от изделие при 
използването му по предназначение и 
в съответствие с инструкциите за 
употреба;

Or. en

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) „полза“ означава положително 
въздействие върху здравето на 
медицинско изделие, установено въз 
основа на клинични и неклинични 
данни;
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Or. en

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31в) „безопасност“ означава 
избягване на риск или увреждане, 
причинено от медицинско изделие или 
свързано с употребата му.

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Клиничните изпитвания на 
медицински изделия, когато са 
задължителни в съответствие с 
настоящия регламент, включват 
рандомизирани клинични изпитвания 
сред съответната целева група и 
добре контролирани изпитвания.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 36 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36)„клинични данни“ е
информацията, събрана при употреба 
на изделието относно безопасността или 
действието му, като клиничните данни 
се получават от:

(36) „клинични данни“ е цялата 
информация, събрана при употреба на 
изделието относно безопасността или 
действието му, като клиничните данни 
се получават от:

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(40) „недостатък на изделието“ е всеки 
недостатък по отношение на 
идентичността, качеството, трайността, 
надеждността, безопасността или 
действието на изделие, съгласно 
определенията, съдържащи се в 
точки 1 до 6 на настоящия параграф, 
включително неправилно 
функциониране, грешки при употребата 
или недостатък в предоставената от 
производителя информация;

Or. en

Обосновка

Поправка на грешка в позоваването.
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По искане на държава членка или по 
своя инициатива, чрез актове за 
изпълнение и на базата на 
становището на консултативния 
комитет, посочен в член 78а,
Комисията може да определя дали 
конкретен продукт или категория или 
група продукти попада в обхвата на 
определенията на „медицинско изделие“ 
или „принадлежност към медицинско 
изделие“ и съответно определя 
класификацията в зависимост от 
риска на базата на действителния 
риск и научните доказателства. Тези
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

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

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Изделия за еднократна употреба и 
преработката им
1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
еднократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се 
счита за производител на 
преработеното изделие и поема 
задълженията на производителите 
по настоящия регламент.
2. Единствено изделията за 
еднократна употреба, пуснати на 
пазара на Съюза в съответствие с 
настоящия регламент или преди 
[датата на прилагане на настоящия 
регламент] съгласно Директива 
90/385/ЕИО или Директива 
93/42/ЕИО, могат да се преработват. 
3. Изделията за еднократна и 
критична употреба могат да се 
подлагат единствено на преработка, 
която се счита за безопасна според 
най-актуалните научни 
доказателства.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията създава и редовно 
актуализира списък на категориите 
или групите изделия за еднократна и 
критична употреба, които могат да 
се преработват в съответствие с 
параграф 3. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 88, параграф 3. 
5. Името и адресът на физическото 
или юридическото лице по параграф 1 
и другата съответна информация 
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съгласно раздел 19 от приложение І се 
посочват върху етикета и ако е 
приложимо, в инструкцията за 
употреба на преработеното изделие. 
Името и адресът на производителя 
на първоначалното изделие за 
еднократна употреба няма да се 
посочва повече върху етикета, а се 
указва в инструкцията за употреба на 
преработеното изделие. 
6. По съображения за опазване на 
общественото здраве, специфични за 
дадена държава членка, тя може да 
запази или приеме национални 
разпоредби на своя територия, с 
които се забраняват:
а) преработката на изделията за 
еднократна употреба и 
прехвърлянето на изделия за 
еднократна употреба в друга държава 
членка или трета държава с цел 
преработката им; 
б) предоставянето на преработени 
изделия за еднократна употреба.
Държавите членки уведомяват 
Комисията и останалите държави 
членки за националните разпоредби и 
основанията за приемането им. 
Комисията публично оповестява тази 
информация.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Общи принципи на етикетирането на 

изделията като предназначени за 
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еднократна употреба и преработката 
на изделията за многократна 

употреба
1. Всички медицински изделия се 
третират като изделия за 
многократна употреба, освен ако не е 
посочено друго в етикета на 
производителя.
2. Единствено изделията за 
многократна употреба, етикетирани 
като такива, пуснати на пазара на 
Съюза в съответствие с настоящия 
регламент или преди [датата на 
прилагане на настоящия регламент] 
съгласно Директива 90/385/ЕИО или 
Директива 93/42/ЕИО, могат да се 
преработват. 
Изделията за еднократна употреба не 
могат да се преработват.
3. Когато едно изделие е етикетирано 
като изделие за еднократна употреба, 
отговорност на производителя е да 
представи обосновка, основана на 
достатъчно научни доказателства, 
защо изделието не може да се 
преработва безопасно. 

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15б
Процедура на етикетиране на изделия 

от клас ІІІ като предназначени за 
еднократна употреба

1. Чрез дерогация от член 15а, 
параграф 3, когато производител 
възнамерява да етикетира изделие от 
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клас ІІІ като предназначено за 
еднократна употреба, преди да 
направи това той провежда 
изпитвания за събиране на 
достатъчно научни доказателства, 
или се позовава на последните научни 
доказателства, сочещи, че 
преработката на съответното 
изделие не се счита за безопасна.  
2. След като бъдат събрани научните 
доказателства се предоставят от 
производителя на Комисията, която 
незабавно се консултира по въпроса с 
Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни 
рискове („НКВИНЗР“).
НКВИНЗР приема становище в 
рамките на 90 дни и информира 
съответно Комисията и 
производителя.
В случай че НКВИНЗР заключи че 
научните доказателства, 
предоставени от производителя не са 
достатъчни за доказване, че дадено 
изделие не може да бъде преработено 
безопасно, той иска от 
производителя да проведе 
допълнителни изпитвания за 
предоставяне на по-убедителни 
доказателства. 
След като получи поисканите 
допълнителни доказателства от 
производителя, НКВИНЗР приема 
окончателно становище и информира 
съответно Комисията и 
производителя за него.
Производителят етикетира изделие 
от клас ІІІ като предназначено за 
еднократна употреба само след като 
НКВИНЗР е заключил, че 
съществуват достатъчно научни 
доказателства за това, че 
преработката  на това изделие не се 
счита за безопасна.



PR\933401BG.doc 31/127 PE507.972v02-00

BG

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 15 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15в
Процедура за прекласифициране на 

изделия за еднократна употреба като 
изделия за многократна употреба

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което иска да преработи 
изделие, етикетирано като 
предназначено за еднократна 
употреба, което притежава 
доказателства, че това изделие може 
да бъде преработено безопасно, 
информира Комисията за това свое 
намерение и ѝ представя тези 
доказателства. 
Комисията незабавно се консултира 
по въпроса с НКВИНЗР.
НКВИНЗР приема становище в 
рамките на 90 дни и информира 
съответно Комисията, 
производителя и физическото или 
юридическото лице.
2. Ако НКВИНЗР се съгласи с 
физическото или юридическото лице, 
че изделието може да бъде 
преработено, производителят във 
възможно най-кратък срок и във 
всички случаи в рамките на 90 дни 
след приемането на становището от 
страна на НКВИНЗР, сменя етикета 
на медицинското изделие, 
етикетирайки го като предназначено 
за многократна употреба. 
3. Ако НКВИНЗР излезе с 
отрицателно становище, с което 
физическото или юридическото лице 
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не е съгласно, то може да представи 
на Комисията в рамките на 60 дни 
след приемането на становището, 
допълнителни доказателства за това, 
че преработката на изделието не 
представлява риск за безопасността 
на пациента. 
В такъв случай Комисията незабавно 
се обръща с искане към НКВИНЗР 
надлежно да разгледа тази 
допълнителна информация и да 
приеме окончателно становище в 
рамките на 90 дни. 
В случай, че НКВИНЗР потвърди 
първоначалното си становище 
против смяната на етикетирането 
на съответното изделия и 
определянето му като предназначено 
за многократна употреба, 
физическото или юридическото лице, 
поискало преработване на 
съответното изделие за еднократна 
употреба не прави това.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 15 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15г
Преработка на медицински изделия за 

многократна употреба
1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което преработва изделие за 
многократна употреба с оглед на 
последваща употреба в Съюза, се 
счита за производител на 
преработеното изделие и поема 
задълженията на производителите 
по настоящия регламент.
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2. Комисията, посредством актове за 
изпълнение, установява стандарти на 
ЕС за гарантиране на безопасната 
преработка на медицински изделия, 
преназначени за многократна 
употреба.
Правейки това, Комисията 
гарантира, че тези стандарти 
съответстват на последните научни 
доказателства, съответните 
стандарти по ISO или други 
международни технически 
стандарти, приети от признати 
международни организации в 
областта стандартизацията, с 
разбирането, че тези международни 
стандарти са в състояние най-малко 
да гарантират по-високо равнище на 
безопасност и действие от 
стандартите по ISO.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 26 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Резюме във връзка с безопасността и 
клиничното действие

Доклад относно безопасността и 
клиничното действие

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

1. За изделията, за които се подава 
заявление за процедура за разрешение 
за търговия, различни от изделията, 
изработени по поръчка, или от 
изпитваните изделия, производителят 
изготвя доклад за безопасността и 
клиничното действие на изделието, 
основан на цялата информация, 
събрана по време на клиничното 
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документацията, която трябва да се
представя на нотифицирания орган
при оценяване на съответствието 
съгласно член 42, и се валидира от 
същия орган.

изпитване.  Производителят на 
изделието също така подготвя резюме 
на този доклад, в което 
информацията е представена по 
начин, който е лесен за разбиране от 
непрофесионалисти. Проектът на този 
доклад е част от документацията, която 
трябва да се представи на и да бъде 
валидирана от националният орган
или Агенцията, според случая, 
вземащи участие в процедурата за 
разрешение за търговия. .

1a. Резюмето, посочено в параграф 1 
се прави обществено достъпно чрез 
Eudamed в съответствие с 
разпоредбите съгласно член 27, 
параграф 2, буква б) и Приложение V, 
Част А, точка 18. 

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

2. Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя фòрмата и 
представянето на данните, които да се 
включат както в доклада, така и в
резюмето, посочено в параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 88, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

На нотифицираните органи следва да се представи подробен доклад с цялата 
информация от клиничното изпитване, докато удобно за ползване резюме на този 
доклад следва да се предостави чрез Eudamed.  

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 27 – точка 2 – буква e а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) електронната система за 
разрешения за пускане на пазара, 
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посочена в член 41б.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Различните електронни системи в рамките на Eudamed предоставят диференциран 
достъп за обществеността. За да се гарантира ползата от данните за 
обществеността, е важно всички достъпни за нея сектори да бъдат представени по 
удобен за ползвателите начин, който ще бъде определен от Комисията след 
консултации със съответната организация, която е в състояние да предостави най-
добрата информация във връзка с това.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 27 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Различните електронни системи в рамките на Eudamed предоставят диференциран 
достъп за обществеността. За да се гарантира ползата от данните за 
обществеността, е важно всички достъпни за нея сектори да бъдат представени по 
удобен за ползвателите начин, който ще бъде определен от Комисията след 
консултации със съответната организация, която е в състояние да предостави най-
добрата информация във връзка с това.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията и държавите членки 
гарантират, че физическите лица, за 
които се отнасят данните, могат да 
упражняват правата си на 
информираност, достъп, поправяне и 
възражение съгласно съответно 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 
95/46/ЕО. Те гарантират, че физическите 
лица, за които се отнасят данните, могат 
ефективно да упражняват правото на 
достъп до данните, които ги касаят, 
както и правото на коригиране и 
заличаване на неточни или непълни 
данни. В рамките на съответните си 
отговорности Комисията и държавите 
членки гарантират, че неточните и 
неправомерно обработените данни се 
заличават в съответствие с 
приложимото законодателство. 
Корекциите и заличаванията се 
извършват възможно най-бързо, но не 
по-късно от 60 дни след отправено 
искане от страна на физическото лице, 
за което се отнасят данните.

6. Комисията, Агенцията и държавите 
членки гарантират, че физическите 
лица, за които се отнасят данните, могат 
да упражняват правата си на 
информираност, достъп, поправяне и 
възражение съгласно съответно 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 
95/46/ЕО. Те гарантират, че физическите 
лица, за които се отнасят данните, могат 
ефективно да упражняват правото на 
достъп до данните, които ги касаят, 
както и правото на коригиране и 
заличаване на неточни или непълни 
данни. В рамките на съответните си 
отговорности Комисията и държавите 
членки гарантират, че неточните и 
неправомерно обработените данни се 
заличават в съответствие с 
приложимото законодателство. 
Корекциите и заличаванията се 
извършват възможно най-бързо, но не 
по-късно от 60 дни след отправено 
искане от страна на физическото лице, 
за което се отнасят данните.

Or. en
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Обосновка

Различните електронни системи в рамките на Eudamed предоставят диференциран 
достъп за обществеността. За да се гарантира ползата от данните за 
обществеността, е важно всички достъпни за нея сектори да бъдат представени по 
удобен за ползвателите начин, който ще бъде определен от Комисията след 
консултации със съответната организация, която е в състояние да предостави най-
добрата информация във връзка с това.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. При разработването и 
управлението на Eudamed, 
Комисията, след консултации със 
съответните партньори, 
включително организации на 
пациентите и потребителите, 
гарантира, че всички достъпни за 
обществеността части от Eudamed 
са представени в удобен за 
ползвателите формат. 

Or. en

Обосновка

Различните електронни системи в рамките на Eudamed предоставят диференциран 
достъп за обществеността. За да се гарантира ползата от данните за 
обществеността, е важно всички достъпни за нея сектори да бъдат представени по 
удобен за ползвателите начин, който ще бъде определен от Комисията след 
консултации със съответната организация, която е в състояние да предостави най-
добрата информация във връзка с това.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разполага със 

6. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разполага със 
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достатъчен на брой компетентен 
персонал за надлежно изпълнение на 
задачите си.

достатъчен на брой постоянен и
компетентен вътрешен персонал за 
надлежно изпълнение на задачите си.
Оценка на спазването на това 
изискване се прави в  партньорския 
преглед, посочен в параграф 8.
По-специално персоналът на 
националния орган, който отговаря за 
одита на работата на персонала на 
нотифицираните органи, отговарящ 
за извършване на свързания с 
продукта преглед притежава 
доказани квалификации равни на тези 
на служителите на нотифицираните 
органи, както са посочени в точка 
3.2.5. от Приложение VІ.
По същия начин персоналът на 
националния орган, който отговаря за 
одита на работата на персонала на 
нотифициланите органи, отговарящ 
за извършване на одити на системата 
на производителя за управление на 
качеството, притежава доказани 
квалификации равни на тези на 
служителите на нотифицираните 
органи, както са посочени в точка 
3.2.6. от Приложение VІ.

Без да се засяга член 33, параграф 3,
когато национален орган отговаря за 
определяне на нотифицирани органи в 
областта на продукти, различни от 
медицинските изделия, компетентният 
орган за медицинските изделия бива 
консултиран по всички аспекти, 
конкретно свързани с медицинските 
изделия.

Когато национален орган отговаря за 
определяне на нотифицирани органи в 
областта на продукти, различни от 
медицинските изделия, компетентният 
орган за медицинските изделия бива 
консултиран по всички аспекти, 
конкретно свързани с медицинските 
изделия.

Or. en
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по 
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията. Комисията 
може да участва в този преглед. 
Резултатът от партньорския преглед се 
съобщава на всички държави членки и 
на Комисията, а на обществеността се 
предоставя резюме на резултатите.

Държавите членки изготвят годишен 
план за партньорския преглед, с който 
се гарантира подходяща ротация по
отношение на извършващите и 
подлежащите на преглед органи, и го 
представят на Комисията. Комисията 
участва в този преглед. Резултатът от 
партньорския преглед се съобщава на 
всички държави членки и на Комисията, 
а на обществеността се предоставя 
резюме на резултатите.

Or. en



PE507.972v02-00 40/127 PR\933401BG.doc

BG

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Нотифицираните органи отговарят на 
организационните и общите изисквания 
и на изискванията към управлението на 
качеството, ресурсите и процесите, 
необходими за изпълнение на задачите 
им, за които са определени в 
съответствие с настоящия регламент. В 
тази връзка  наличието на постоянен 
„вътрешен“ административен, 
технически и научен персонал с 
фармакологични, медицински и 
технически знания е от ключово 
значение. Минималните изисквания, на 
които трябва да отговарят 
нотифицираните органи, са определени 
в приложение VІ. По-конкретно, в 
съответствие с точка 1.2. от 
Приложение VI нотифицираният 
орган е организиран и функционира по 
такъв начин, че да бъдат запазени 
независимостта, обективността и 
безпристрастността на дейностите 
му и да се избягва конфликтът на 
интереси. 

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 30 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Нотифицираният орган има 
постоянен „вътрешен“ компетентен 
персонал и експертни знания, както в 
техническите области, свързани с 
оценката на действието на 
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изделията, така и в медицинската 
област. Той има капацитет за 
„вътрешна“ оценка на качеството на 
подизпълнителите.
Подизпълнението се възлага на 
публични субекти. Поръчки могат да 
се възлагат също така на външни 
експерти за оценка на иновативни 
медицински изделия или технологии, 
когато клиничният опит е ограничен.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Нотифицираните органи правят 
обществено достояние списъка на 
подизпълнителите или поделенията, 
както и конкретните задачи, за 
които отговарят.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейностите по оценяване на 
съответствието могат да бъдат 
възлагани на подизпълнители или 
изпълнявани от поделения само със 
съгласието на физическото или 
юридическото лице, което е подало 
заявление за оценяване на 
съответствието.

3. Дейностите по оценяване на 
съответствието могат да бъдат 
възлагани на подизпълнители или 
изпълнявани от поделения само с 
изричното съгласие на физическото 
или юридическото лице, което е подало 
заявление за оценяване на 
съответствието.
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Изменение 50

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Нотифицираните органи 
съхраняват на разположение на 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, съответните 
документи относно проверката на 
квалификацията на подизпълнителя или 
поделението и относно работата, 
извършена от тях съгласно настоящия 
регламент.

4. Най-малко веднъж годишно
нотифицираните органи предават на 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, съответните 
документи относно проверката на 
квалификацията на подизпълнителя или 
поделението и относно работата, 
извършена от тях съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Мненията относно несъответствието на 
подалия заявление орган за оценяване 
на съответствието с изискванията по 
приложение VІ се изказват по време на 
процеса на оценка и се обсъждат между 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, и групата за 
съвместна оценка. Националният 
орган посочва в доклада за оценка 
мерките, които ще предприеме, за да 
гарантира съответствието на 
подалия заявление органа за оценяване 
на съответствието с изискванията 
по приложение VІ.

Or. en
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

6. Групата за съвместна оценка 
представя становището си по доклада за 
оценка и проекта на нотификация в срок 
до 21 дни от получаването на тези 
документи, а Комисията незабавно 
предава становището на КГМИ. В срок 
до 21 дни от получаването на 
становището на групата за съвместна 
оценка КГМИ излиза с препоръка по 
проекта на нотификация. 
Съответният национален орган 
базира решението си за определяне на 
нотифицирания орган на тази 
препоръка от КГМИ. В случай че 
решението му е различно от 
препоръката, националният орган 
предоставя на КГМИ всички 
необходими обосновки.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато национален орган, 
отговарящ за нотифицираните 
органи, отговаря за определяне на 
нотифицираните органи в областта 
на продукти, различни от 
медицинските изделия, преди 
нотифицирането компетентният 
орган за медицинските изделия 
представя положително становище 
за нотификацията и обхвата ѝ.

заличава се

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато държава членка или 
Комисията отправи възражения в 
съответствие с параграф 7, действието 
на нотификацията се преустановява. В 
този случай Комисията свежда въпроса 
на вниманието на КГМИ в срок до 15 
дни след изтичане на периода по 
параграф 7. След консултиране със 
заинтересованите страни КГМИ дава 
становището си най-късно в срок до 28 
дни, след като въпросът е отнесен до 
нея. Ако нотифициращата държава 
членка не се съгласи със становището на 
КГМИ, тя може да поиска становището 
на Комисията. 

8. Когато държава членка или 
Комисията отправи възражения в 
съответствие с параграф 7, действието 
на нотификацията се преустановява 
незабавно. В този случай Комисията 
свежда въпроса на вниманието на 
КГМИ в срок до 15 дни след изтичане 
на периода по параграф 7. След 
консултиране със заинтересованите 
страни КГМИ дава становището си най-
късно в срок до 28 дни, след като 
въпросът е отнесен до нея. Ако 
нотифициращата държава членка не се 
съгласи със становището на КГМИ, тя 
може да поиска становището на 
Комисията. 

Or. en
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията прави публично достъпен
списъка на органите, нотифицирани 
съгласно настоящия регламент, 
включително определените им 
идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани. 
Комисията осигурява актуализирането 
на този списък.

2. Комисията осигурява лесен достъп 
на обществеността до списъка на 
органите, нотифицирани съгласно 
настоящия регламент, включително 
определените им идентификационни 
номера и дейностите, за които са 
нотифицирани. Комисията осигурява 
актуализирането на този списък. 

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираните органи незабавно 
уведомяват националния орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
за всякакви промени, по-конкретно 
относно своя персонал, съоръжения, 
поделения или подизпълнители, които 
могат да окажат отражение върху 
съответствието с изискванията по 
приложение VІ или върху способността 
им да извършват процедурите за 
оценяване на съответствието във връзка 
с изделията, за които са били 
определени.

Нотифицираните органи незабавно и 
най-малко в срок до 15 дни уведомяват 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, за всякакви 
промени, по-конкретно относно своя 
персонал, съоръжения, поделения или 
подизпълнители, които могат да окажат 
отражение върху съответствието с 
изискванията по приложение VІ или 
върху способността им да извършват 
процедурите за оценяване на 
съответствието във връзка с изделията, 
за които са били определени.

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотифицираните органи незабавно 
отговарят на искания, представени от 
орган на тяхната държава или на друга 
държава членка или от Комисията, 
относно оценките на съответствието, 
които са извършили. Националният 
орган, отговарящ за нотифицираните 
органи, на държавата членка, в която е 
установен органът, осигурява 
изпълнението на исканията, 
представени от друга държава членка 
или Комисията, освен когато
съществува легитимно основание да не 
се изпълни искането, при което двете 
страни могат да се консултират с 
КГМИ. Нотифицираният орган или 
неговият национален орган, 
отговарящ за нотифицираните 
органи, може да изиска всяка 
информация, представена на 
органите на друга държава членка или 
Комисията, да се разглежда като 
поверителна.

2. Нотифицираните органи незабавно и 
най-малко в срок до 15 дни отговарят 
на искания, представени от орган на 
тяхната държава или на друга държава 
членка или от Комисията, относно 
оценките на съответствието, които са 
извършили. Националният орган, 
отговарящ за нотифицираните органи, 
на държавата членка, в която е 
установен органът, осигурява 
изпълнението на исканията, 
представени от органите на друга
държава членка или Комисията. Когато
съществува легитимно основание да не 
се изпълни искането, нотифицираните 
органи обясняват причините и се 
консултират с КГМИ, която излиза с 
препоръка. Националният орган, 
отговарящ за нотифицираните 
органи, изпълнява препоръката на 
КГМИ.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, незабавно и 
най-малко в срок до 10 дни информира 
Комисията и другите държави членки за 
всяко спиране на действието, 
ограничаване или оттегляне на 
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нотификация.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Националният орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, разглежда дали 
причините, поради които е внесена 
промяна в нотификацията, имат 
отражение върху сертификатите, 
издадени от нотифицирания орган, и в 
срок до три месеца след нотифициране 
на промените в нотификацията 
представя на Комисията и останалите 
държави членки доклад за заключенията 
си. Ако е необходимо за осигуряване на 
безопасността на изделията на пазара, 
този орган дава инструкции на 
нотифицирания орган да спре 
действието или да отнеме в рамките на 
разумен период от време, определен от 
органа, и най-късно 30 дни след 
публикуването на доклада, всеки един 
сертификат, който е неоснователно 
издаден. Ако нотифицираният орган не 
изпълни това в определения срок или 
преустанови дейността си, самият 
национален орган, отговарящ за 
нотифицираните органи, спира 
действието или отнема сертификатите, 
които са неоснователно издадени.

Or. en
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органът или нотифицираният орган, 
поемащ функциите на нотифицирания 
орган, засегнат от промяната на 
нотификацията, за целта информира 
незабавно Комисията, останалите 
държави членки и другите 
нотифицирани органи.

Органът или нотифицираният орган, 
поемащ функциите на нотифицирания 
орган, засегнат от промяната на 
нотификацията, за целта информира 
незабавно и най-малко в срок до 10 дни
Комисията, останалите държави членки 
и другите нотифицирани органи.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията осигурява създаването и 
осъществяването на необходимата 
координация и сътрудничество между 
нотифицираните органи под формата на 
координационна група на 
нотифицираните органи в областта на 
медицинските изделия, включително и 
ин витро диагностичните медицински 
изделия. Тази група се среща редовно и 
най-малко два пъти годишно.

Or. en



PR\933401BG.doc 49/127 PE507.972v02-00

BG

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 40 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Такси  Такси за дейностите на 
националните органи

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
89 за установяване на структурата и 

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
89 за установяване на структурата и 
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размера на таксите по параграф 1, като 
взема предвид защитата на здравето и 
безопасността на хората, подпомагането 
на иновациите и икономическата 
ефективност. Особено внимание се 
обръща на интересите на 
нотифицираните органи, които са 
представили валиден сертификат, 
издаден от националния орган по 
акредитация, посочен в член 31, 
параграф 2, и на нотифицираните 
органи, които са малки и средни 
предприятия по смисъла на Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията. 

съпоставимия размер на таксите по 
параграф 1, като взема предвид 
защитата на здравето и безопасността на 
хората, подпомагането на иновациите,
икономическата ефективност и 
необходимостта да се създаде 
равнопоставеност между държавите 
членки. Особено внимание се обръща 
на интересите на нотифицираните 
органи, които са представили валиден 
сертификат, издаден от националния 
орган по акредитация, посочен в член 
31, параграф 2, и на нотифицираните 
органи, които са малки и средни 
предприятия по смисъла на Препоръка 
2003/361/ЕО на Комисията.

Or. en

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 40 a
Прозрачност на таксите, събирани 

от нотифицираните органи за 
дейностите по оценяване на 

съответствието 
1. Държавите членки приемат 
разпоредби относно стандартните 
такси за нотифицираните органи.
2. Таксите са съпоставими между 
държавите членки. Комисията 
предоставя насоки за улесняване на 
съпоставимостта на тези такси в 
срок до 24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
3. Държавите членки предават своя 
списък на стандартните такси на 
Комисията.
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4. Националният орган гарантира, че 
нотифицираните органи правят 
обществено достояние списъците на 
стандартните такси за дейностите 
по оценяване на съответствието. 

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Глава V – раздел 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Раздел 1а – Разрешение за търговия

Or. en

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 41 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41a

Общи принципи относно 
разрешението за търговия

1. Нито едно от следните изделия не 
може да бъде пуснато на пазара на 
Съюза, ако не е издадено разрешение 
за търговия в Съюза чрез 
централизираната процедура, 
посочена в член 41в, и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия 
регламент:
- иновативни имплантируеми 
изделия,
- иновативни изделия, посочени в член 
1, параграф 4,
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- иновативни изделия, посочени в член 
1, параграф 5 и точка 5.3. от 
приложение VII (правило 11), или
- иновативни изделия, произведени 
чрез използване на тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход или техни производни, 
които са нежизнеспособни или са
направени нежизнеспособни.
2. Нито едно от следните изделия не 
може да бъде пуснато на пазара на 
държава членка, ако не е издадено 
национално разрешение за търговия 
от компетентния орган на 
държавата членка чрез 
децентрализираната процедура, 
посочена в член 41г, и в съответствие 
с разпоредбите на настоящия 
регламент:
- изделия от клас ІІІ,
- неиновативни имплантируеми 
изделия, 
- неиновативни изделия, посочени в 
член 1, параграф 4,
- неиновативни изделия, посочени в 
член 1, параграф 5 и точка 5.3. от 
приложение VII (правило 11), или 
- неиновативни изделия, произведени 
чрез използване на тъкани или клетки 
от човешки или животински 
произход или техни производни, 
които са нежизнеспособни или са 
направени нежизнеспособни.
3. Чрез дерогация от параграф 2, 
производителят може да реши да 
подаде заявление за разрешение за 
търговия съгласно централизираната 
процедура за изделията, включени в 
параграф 2.
4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 за изменение 
на списъка, съдържащ се в параграф 1, 
от гледна точка на техническия 
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прогрес. 
5. Изделията, посочени в параграфи 1 
и 2, които са вече на пазара на Съюза 
към датата на влизане в сила на 
настоящия регламент, трябва да 
имат разрешение за търговия в 
съответствие с процедурите, 
посочени в настоящия раздел, 
считано от датата, до която е 
валиден сертификатът им.
6. Разрешението за търговия, 
издадено съгласно настоящия раздел, 
е валидно за пет години.
Разрешението за търговия може да 
бъде подновено след пет години въз 
основа на преоценка на баланса риск-
полза, извършена от Агенцията.
7. Всички заявления за разрешение за 
търговия и издадени разрешения за 
търговия съгласно разпоредбите на 
членове 41в, 41г, 41д и 41е, както и 
информацията по член 41б, се 
въвеждат от Комисията или 
държавите членки, според случая, в 
електронната система по член 41б, 
параграф 1 незабавно и най-късно 15 
дни след получаването.
Преди да започне да разглежда дадено 
заявление за медицинско изделие, 
Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия по член 41в или 
компетентният орган на 
съответната държава членка 
проверява дали не е внесено друго 
заявление за същото медицинско 
изделие. 

Or. en
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Изменение 69

Предложение за регламент
Член 41 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41б

Електронна система за разрешения за 
търговия

1. В сътрудничество с държавите 
членки Комисията създава и 
управлява електронна система за 
регистрация на заявления за 
разрешение за търговия и издадени 
разрешения за търговия съгласно 
настоящия раздел и за събиране и 
обработка на следната информация:
- името на производителя,
- името и класът в зависимост от 
риска на медицинското изделие,
- приложимата процедура,
- в случай на децентрализирана 
процедура, държавата членка, в 
която производителят е подал 
заявление,
- документацията, придружаваща 
заявлението за разрешение за 
търговия,
- доклада за оценка за медицинското 
изделие, публикуван по време на 
процедурата за разрешение за 
търговия,
- датата на одобрение на 
разрешението за търговия и, ако е 
различна, датата на пускане на 
изделието на пазара, 
- всяка информация за спиране на 
действието или отнемане на 
разрешението за търговия.
2. Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с централизираната 
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процедура по член 41в се въвежда в 
електронната система за 
регистрация от Европейската 
агенция по лекарствата.
Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с децентрализираната 
процедура по член 41г се въвежда в 
електронната система за 
регистрация от държавите членки.
3. В случай че тази информация 
трябва да бъде актуализирана по 
отношение на пускането на 
изделието на пазара, 
преустановяването или изтеглянето 
на изделието от пазара, 
производителят информира 
незабавно Агенцията или 
компетентния национален орган, 
според случая, която/който незабавно 
актуализира информацията в 
електронната система.
4. Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка със заявленията за 
разрешение за търговия е достъпна 
единствено за държавите членки, 
Агенцията и Комисията. 
Събраната и обработената 
информация в електронната система 
във връзка с предоставените 
заявления за разрешение е достъпна за 
обществеността. 

Or. en
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 41 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41в

Централизирана процедура
1. Създава се Комитет за 
разрешаването на медицински 
изделия в съответствие с 
разпоредбите на член 41г.  
Комитетът е част от Европейската 
агенция по лекарствата. 
2. Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия отговаря за 
изготвянето на становището на 
Агенцията по всички въпроси, 
касаещи допустимостта на 
заявленията, подадени в 
съответствие с централизираната 
процедура, издаването, промяната, 
спирането на действието или 
отнемането на разрешение за пускане 
на пазара на имплантируеми изделия 
или изделия, които съдържат или 
освобождават активни вещества.
3. Всяко заявление за изделията по 
член 41а, параграф 1 включва 
допълнителните данни и 
документите, посочени в приложения 
VII, IX и X, според случая.
4. Заявлението се придружава от 
такса, която следва да се плати на 
Агенцията за разглеждане на 
заявлението.
5. Агенцията гарантира,че 
становището на Комитета за 
разрешаването на медицински 
изделия се издава в срок до 210 дни от 
получаването на валидно заявление.
Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия разполага с най-
малко 80 дни от получаването на 
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заявление, за да анализира научните 
данни в документацията, 
придружаваща заявлението за 
разрешение за търговия. При 
надлежно обосновано искане от 
страна на Комитета за 
разрешаването на медицински 
изделия, Агенцията може да удължи 
този срок.
6. Комитетът може само веднъж да 
изиска от производителя да 
представи допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
оценката на заявлението за 
разрешение за търговия. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. Когато е отправено 
такова искане, срокът по параграф 5 
се преустановява до представяне на 
поисканата допълнителна 
информация.
7. В рамките на консултации с 
Агенцията, държавите членки и 
заинтересованите страни Комисията 
изготвя подробно ръководство 
относно формата, в която следва да 
бъдат представени заявленията за 
разрешения.
8. Когато Комитетът за 
разрешаването на медицински 
изделия счита за необходимо с оглед 
приключване на разглеждането на 
дадено заявление, той може да изиска 
от заявителя да се подложи на 
специфична проверка на 
производствения обект на 
съответното медицинско изделие. 
Тази проверка се извършва без 
предизвестие.
Проверката се извършва в рамките на 
срока, предвиден в параграф 5, от 
инспектори от държавата членка, 
притежаващи подходяща 
квалификация. Инспекторите могат 



PE507.972v02-00 58/127 PR\933401BG.doc

BG

да се придружават от докладчик или 
специалист, определен от Комитета 
за разрешаването на медицински 
изделия.
9. Агенцията информира незабавно 
заявителя, ако становището на 
Комитета за разрешаването на 
медицински изделия гласи, че:
а) заявлението не удовлетворява 
критериите за издаване на 
разрешение, съдържащи се в 
настоящия регламент;
б) документацията, придружаваща 
заявлението, не е в съответствие с 
разпоредбите на настоящия 
регламент или трябва да бъде 
изменена или допълнена;
в) разрешението за търговия трябва 
да се издавя при определени условия;
г) разрешението за търговия за 
съответното медицинско изделие 
трябва да бъде отказано, защото 
изделието не съответства на 
настоящия регламент.
10. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в параграф 
9, заявителят може писмено да 
уведоми Агенцията за намерението си 
да поиска преразглеждане на 
становището. В този случай 
заявителят изпраща на Агенцията 
подробни мотиви за това искане в 
срок до 60 дни от получаване на 
становището.
В срок до 60 дни след получаването на 
мотивите за искането Комитетът 
за разрешаването на медицински 
изделия преразглежда становището 
си в съответствие с условията, 
предвидени в четвъртата алинея на 
член 62, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004. Към окончателното 
становище се прилагат основанията 
за направеното заключение.
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11. В срок до 15 дни след приемането 
му, Агенцията изпраща 
окончателното становище на 
Комитета за разрешаването на 
медицински изделия до Комисията, 
държавите членки и заявителя, 
заедно с доклад, в който се описва 
оценката на медицинското изделие 
от Комитета за разрешаването на 
медицински изделия и се посочват 
причините за заключенията му.
12. Ако заявител оттегли подадено до 
Агенцията заявление за разрешение за 
търговия, преди Агенцията да 
представи становище по въпросното 
заявление, заявителят съобщава на 
Агенцията причините за 
оттеглянето. Агенцията прави тази 
информация обществено достояние и 
публикува доклада за оценка, ако 
съществува такъв, след заличаването 
на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
13. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в параграф 
11, Комисията подготвя 
проекторешение, вземайки под 
внимание заявлението.
Когато проекторешението се 
различава от становището на 
Агенцията, Комисията прилага 
подробно обяснение за причините за 
различията.
Проекторешението се предава на 
държавите членки и заявителя.
Държавите членки разполагат с 22 
дни да представят пред Комисията 
писмените си забележки по 
проекторешението. Ако обаче трябва 
да бъде взето решение спешно, 
председателят на Комитета за 
медицинските изделия може да 
определи по-кратък срок, според 
степента на неотложност. Този
краен срок, освен при изключителни 
обстоятелства, не е по-кратък от 5 
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дни.
14. Държавите членки могат да 
отправят писмено искане за 
обсъждане на проекторешението, 
посочено в параграф 13, на пленарно 
заседание на Комитета за 
медицинските изделия, като посочат 
подробно причините за това.
Когато съгласно становището на 
Комисията писмените забележки на 
дадена държава членка повдигат нови 
важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
предмет на разглеждане в 
предоставеното от Агенцията 
становище, председателят на 
Комитета за медицинските изделия 
преустановява изпълнението на 
процедурата и връща заявлението на 
Агенцията за ново разглеждане.
15. Комисията взема окончателно 
решение в срок до 30 дни от 
приключването на процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.
16. Отказът за издаване на 
разрешение за търговия представлява 
забрана за пускане на изделията, 
посочени в член 41а, параграф 1, на 
пазара в целия Съюз.
17. След издаването на разрешение за 
търговия титулярът на 
разрешението за търговия информира 
Агенцията за датите на 
действителното пускане на 
медицинското изделие на пазара в 
държавите членки, като се вземат 
предвид различните разрешени 
представяния.
18. Титулярът на разрешението за 
търговия също така нотифицира 
Агенцията, ако временно или 
постоянно се преустанови пускането 
на продукта на пазара, и предоставя 
обосновка за медицинските и/или 
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икономическите основания в тази 
връзка.

Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 41 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41г

Комитет за разрешаването на 
медицински изделия

1. Комитетът за разрешаването на 
медицински изделия е съставен от:
а) един член и един заместник-член, 
назначени от всяка държава-членка 
съгласно параграф 3 от настоящия 
член; 
б) шестима членове, назначени от 
Комисията, с оглед да се гарантира, 
че съответният експертен опит в 
областта на медицинските изделия е 
наличен в Комитета, на базата на 
публична покана за изразяване на 
интерес; 
в) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на здравните 
специалисти;
г) един член и един заместник-член, 
назначени от Комисията на базата 
на публична покана за изразяване на 
интерес след консултации с 
Европейския парламент, за да се 
осигури представянето на 
организациите на пациентите.
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Заместник-членовете представляват 
и гласуват от името на членовете, 
когато последните отсъстват. 
Заместник-членовете, посочени в 
буква а), могат да бъдат назначавани 
за функцията на докладчици в 
съответствие с член 62 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004. 
2. Държава членка може да делегира 
своите задачи в рамките на 
Комитета за разрешаването на 
медицински изделия на друга държава 
членка. Всяка държава членка може 
да представлява не повече от една 
друга държава членка. 
3. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
медицински изделия се назначават въз 
основа на техния съответен опит в 
областта на медицинските изделия с 
цел да се гарантира най-високо ниво 
на специализирана квалификация и 
широк спектър от приложими 
познания. За тази цел държавите 
членки поддържат връзка с 
управителния съвет и Комисията по 
начин, който да гарантира, че 
окончателният състав на Комитета 
за разрешаването на медицински 
изделия обхваща имащите 
отношение към изпълнението на 
задачите на комитета научни 
области. 
4. Членовете и заместник-членовете 
на Комитета за разрешаването на 
медицински изделия се назначават за 
срок от три години, който може да 
бъде удължен еднократно и след това 
подновен съгласно процедурите по 
параграф 1. Комитетът избира свой 
председател измежду своите членове 
за срок от три години, който може да 
бъде удължен еднократно. 
5. Параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от член 61 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 се 
прилагат за Комитета за 
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разрешаването на медицински 
изделия. 
6. Мандатът на Комитета за 
разрешаването на медицински 
изделия обхваща всички аспекти на 
оценката на медицинските изделия в 
приложното поле на процедурите 
съгласно членове 41в и 41е.

Or. en

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 41 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41д

Децентрализирана процедура
1. Държавите членки проверяват чрез 
електронната система за разрешения 
за търговия по член 41б, параграф 1 
дали понастоящем не се разглежда 
друго заявление и дали не е издадено 
разрешение за търговия за същото 
медицинско изделие.
2. Когато дадена държава членка 
разбере, че друго заявление за 
разрешение за търговия на същото 
медицинско изделие е в процес на 
разглеждане в друга държава членка, 
въпросната държава членка отказва 
да оценява заявлението и незабавно 
уведомява заявителя.
3. Когато дадена държава членка е 
дала разрешение за медицинско 
изделие, което е предмет на заявление 
за разрешение за търговия в друга 
държава членка, последната 
отхвърля заявлението и незабавно 
уведомява заявителя.
4. Държавите членки предприемат 
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всички подходящи мерки за 
приключване на процедурата за 
разрешение за търговия за изделията 
по член 41а, параграф 2 най-много до 
210 дни след подаването на валидно 
заявление.
5. Компетентният национален орган 
на държава членка може само веднъж 
да изиска от производителя да 
представи допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
оценката на заявлението за 
разрешение за търговия. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация и най-много до 60 дни, 
срокът по параграф 4 се 
преустановява.
6. Ако заявител оттегли подадено до 
компетентния орган на държава 
членка заявление за разрешение за 
търговия, преди да е представено 
становище по въпросното заявление, 
заявителят съобщава на 
компетентния орган на държавата 
членка причините за това свое 
действие. Компетентният 
национален орган осигурява 
обществен достъп до тази 
информация и публикува доклада за 
оценка, ако съществува такъв, след 
заличаването на цялата информация, 
представляваща търговска тайна.
7. Веднага след издаването на 
разрешението за търговия, 
компетентният орган на 
съответната държава членка 
информира заявителя.
8. Компетентният национален орган 
прави обществено достояние 
разрешението за търговия незабавно и 
в срок до 15 дни.
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9. Компетентният национален орган 
изготвя доклад за оценка и прави 
коментари по документацията, по-
конкретно относно резултатите от 
клиничните изпитвания и системата 
за управление на риска.
10. Компетентният национален орган 
осигурява обществен достъп 
незабавно и най-късно в срок до 15 дни 
до доклада за оценка заедно с 
мотивите за становището си след 
заличаването на цялата информация, 
представляваща търговска тайна. 
11. Държавите членки информират 
Агенцията за всички разрешения за 
търговия, които са издали. 
12. След издаването на разрешение за 
търговия титулярът на 
разрешението за търговия информира 
компетентния орган на държавата 
членка, издала разрешението, за 
датата на действителното пускане 
на медицинското изделие на пазара в 
тази държава членка.
13. Титулярът на разрешението за 
търговия също така нотифицира 
компетентния орган, ако временно 
или постоянно се преустанови 
пускането на медицинското изделие 
на пазара, и предоставя обосновка за 
медицинските и/или икономическите 
основания в тази връзка.

Or. en
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 41 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41е

Взаимно признаване на 
децентрализирано разрешение за 

търговия
1. Създадената съгласно член 78 
КГМИ отговаря за разглеждането на 
всички въпроси, свързани с 
разрешението за търговия с 
отговарящо на условията за 
разрешение медицинско изделие в 
повече от една държава членка в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 41д.
2. С оглед на издаването на 
разрешение за пускане на пазара на 
такова медицинско изделие в повече 
от една държава членка, заявителят 
подава заявления до компетентния 
орган в тези държави членки на 
базата на еднакво досие. 
Документацията съдържа 
информацията и документите, 
посочени в приложения VIII, IX и X 
от настоящия регламент. 
Подадените документи включват 
списък на държавите членки, 
свързани със заявлението. 
Заявителят изисква една държава 
членка да действа като „референтна 
държава членка“ и да подготви доклад 
за оценка за медицинското изделие в 
съответствие с параграфи 3 или 4. 
3. Когато медицинското изделие вече 
е получило разрешение за търговия 
при подаването на заявлението, 
съответната държава членка 
признава разрешението за търговия, 
издадено от референтната държава 
членка, която е държавата членка, 
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която е издала първа разрешението за 
търговия. За тази цел титулярът на 
разрешението за търговия изисква от 
референтната държава членка да 
актуализира съществуващия доклад 
за оценка на получилото разрешение 
медицинско изделие. Референтната 
държава членка актуализира доклада 
за оценка в срок до 90 дни от 
получаването на валидно заявление. 
Докладът за оценка, заедно с друга 
съответна информация и документи, 
се изпращат на заинтересованите 
държави членки и на заявителя.
4. Когато медицинското изделие не е 
получило разрешение за търговия при 
подаването на заявлението, 
заявителят изисква от 
референтната държава членка да 
подготви предварителен доклад за 
оценка. Референтната държава 
членка подготвя доклада в срок до 120 
дни след получаването на валидно 
заявление и го изпраща на 
заинтересованите държави членки и 
на заявителя.
5. В срок до 90 дни от получаването 
на документите, посочени в 
параграфи 3 и 4, заинтересованите 
държави членки одобряват доклада за 
оценка и информират референтната 
държава членка за това. 
Референтната държава членка 
отбелязва съгласието на всички 
страни, закрива процедурата и 
информира съответно заявителя.
6. Всяка държава членка, в която е 
подадено заявление в съответствие с 
параграф 2, приема решение в 
съответствие с одобрения доклад за 
оценка в срок до 30 дни след 
констатиране на съгласието.
7. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 5, дадена засегната държава 
членка не може да одобри доклада за 
оценка по причини, свързани с 
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потенциален сериозен риск за 
общественото здраве, тя представя 
подробно описание на причините за 
позицията си пред референтната 
държава членка, пред останалите 
засегнати държави членки и пред 
заявителя. Въпросите, по които 
съществуват несъгласия, незабавно се 
отнасят до КГМИ. 
8. В КГМИ всички държави членки, 
определени в параграф 1, полагат 
необходимите усилия, за да 
постигнат съгласие по действията, 
които да бъдат предприети. Те 
предоставят на заявителя 
възможност да изрази своята гледна 
точка устно или в писмена форма. 
Ако до 60 дни след съобщаването на 
спорните въпроси държавите членки
постигнат съгласие, референтната 
държава членка отбелязва 
съгласието, закрива процедурата и 
информира съответно заявителя. 
Прилага се параграф 6. 
9. Ако държавите членки не 
постигнат съгласие в 60-дневния срок, 
определен в параграф 7, Агенцията 
незабавно бива информирана за 
прилагането на процедурата по член 
41ж. На Агенцията се предоставя 
подробно описание на състоянието на 
въпросите, по които държавите 
членки не са били в състояние да 
постигнат съгласие и причините за 
различията им. Копие от него се 
предава на заявителя.
10. Веднага щом заявителят бъде 
уведомен, че въпросът е отнесен до 
Агенцията, той незабавно изпраща на 
Агенцията екземпляр от 
информацията и документите, 
посочени в параграф 2.
11. При обстоятелствата, 
определени в параграф 9, държавите 
членки, които са одобрили доклада за 
оценка на референтната държава 
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членка, могат, по искане на 
заявителя, да издадат разрешение за 
медицинското изделие, без да 
изчакват резултата от процедурата, 
определена в член 41ж. В такъв 
случай издаденото разрешение не 
засяга резултата от тази процедура.

Or. en

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 41 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41ж

Арбитражна процедура в случай на 
несъгласие по взаимно признаване на 

децентрализирано разрешение за 
търговия

1. Когато се прави позоваване на 
процедурата, определена в настоящия 
член, Комитетът за медицинските 
изделия обсъжда разглеждания въпрос 
и издава обосновано становище до 60 
дни от датата, на която въпросът е 
отнесен до него.
В извънредни случаи и по 
предложение от неговия председател 
Комитетът може да приеме и по-
кратък краен срок.
2. За да разгледа въпроса, Комитетът 
за медицинските изделия назначава 
един от своите членове за докладчик. 
Комитетът може също така да 
назначава индивидуални експерти за 
консултации по специфични въпроси. 
Когато назначава експерти, 
Комитетът определя техните задачи 
и срок за изпълнението на тези 
задачи.
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3. Преди да представи становището 
си, Комитетът за медицинските 
изделия предоставя на заявителя или 
на титуляра на разрешение за 
търговия възможност да представи 
устно или в писмена форма обяснения 
в срок, определен от него.
Комитетът може да прекрати 
действието на сроковете, посочени в 
параграф 1, за да позволи на заявителя 
или на титуляра на разрешението за 
търговия да изготви обясненията.
4. Агенцията незабавно информира 
заявителя или титуляра на 
разрешението за търговия за 
становището на Комитета относно 
разрешението за търговия на 
съответното медицинско изделие. 
В срок до 15 дни след получаването на 
становището на Комитета за 
медицинските изделия, заявителят 
или титулярът на разрешението за 
търговия може писмено да уведоми 
Агенцията за намерението си да 
поиска преразглеждане на 
становището. В този случай 
заявителят изпраща на Агенцията 
подробни мотиви за искането в срок 
до 60 дни след получаване на 
становището.
В срок до 60 дни след получаването на 
мотивите за искането Комитетът 
преразглежда становището си.  Той 
определя друг докладчик и, ако е 
необходимо, друг съдокладчик, 
различни от определените за 
първоначалното становище 
докладчик и съдокладчик. 
Процедурата по преразглеждане 
засяга само елементите от 
становището, които първоначално са 
определени от заявителя или 
титуляра на разрешението за 
търговия, и се основава само на 
научните данни, които са били 
налице, когато Комитетът е приел 
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първоначалното становище 
Заявителят или титулярът  на 
разрешението за търговия могат да 
изискат от Комитета да се 
консултира със създадения съгласно 
член 78а консултативен комитет във 
връзка с преразглеждането.
Причините за постигнатото 
заключение по преразглеждането се 
прилагат към доклада за оценка, 
посочен в параграф 5 от настоящия 
член.
5. В срок до 15 дни след неговото 
приемане Агенцията изпраща 
окончателното становище на 
Комитета за медицинските изделия 
до държавите членки, Комисията и 
заявителя или титуляра на 
разрешението за търговия, заедно с 
доклада за оценка на медицинското 
изделие и посочва причините за 
заключенията си.
В случай на положително становище 
относно заявлението за взаимно 
признаване на децентрализирано 
разрешение за търговия за медицинско 
изделие по член 41е, към 
становището се прилагат следните 
документи:
а) документите, посочени в член 41е, 
параграф 2;
б) всички условия, които биха могли 
да засегнат разрешението;
в) данни за всички препоръчани 
условия или ограничения по 
отношение на безвредното и 
ефективно използване на 
медицинското изделие;
г) предлагания текст на етикета и 
листовката за медицинското изделие.
6. В срок до 15 дни от получаването 
на становището, посочено в параграф 
5, Комисията подготвя 
проекторешение, вземайки под 
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внимание заявлението и 
съобразявайки се със 
законодателството на Съюза. 
В случай че проекторешението 
предвижда издаване на разрешение за 
търговия, документите, посочени в 
параграф 5, се прилагат. 
Когато проекторешението не е в 
съответствие със становището на 
Агенцията, Комисията прилага също 
подробно обяснение на причините за 
различията.
Проекторешението се предава на 
държавите членки и заявителя или 
титуляра на разрешението за 
търговия.
Държавите членки разполагат с 22 
дни да представят пред Комисията 
писмените си забележки по 
проекторешението. Ако обаче трябва 
да бъде взето решение спешно, 
председателят на Комитета за 
медицинските изделия може да 
определи по-кратък срок, според 
степента на неотложност. Този 
краен срок, освен при изключителни 
обстоятелства, не е по-кратък от 5 
дни.
7. Държавите членки могат да 
отправят писмено искане за 
обсъждане на проекторешението, 
посочено в параграф 6, на пленарно 
заседание на Комитета за 
медицинските изделия, както е 
посочено в член 88, параграф 1, като 
посочат подробно причините за това. 
Когато съгласно становището на 
Комисията писмените забележки на 
дадена държава членка повдигат нови 
важни въпроси от научно или 
техническо естество, които не са 
предмет на разглеждане в 
предоставеното от Агенцията 
становище, председателят на 
Комитета за медицинските изделия 
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преустановява изпълнението на 
процедурата и връща заявлението на 
Агенцията за ново разглеждане.
8. Комисията взема окончателно 
решение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 88, 
параграф 3, до 30 дни след нейното 
приключване. Комисията 
актуализира информацията за 
съответното изделие в електронната 
система по член 41б.
9. Отказът за издаване на разрешение 
за търговия представлява забрана за 
пускане на съответното изделие на 
пазара в целия Съюз.
10. Решението по параграф 8 се 
адресира до всички държави членки и 
се предава на титуляра на 
разрешението за търговия или 
заявителя. Заинтересованите 
държави членки и референтната 
държава членка издават или 
отменят разрешението за търговия 
или променят условията му според 
необходимостта да се съобразят с 
решението в срок от 30 дни от 
нотифицирането му. Те информират 
съответно Комисията и Агенцията.

Or. en

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 41 з (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 41з

Промяна на разрешението за 
търговия

1. Всяко заявление от титуляра на 
разрешението за търговия за промяна 
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на разрешението за търговия, 
предоставено в съответствие с 
разпоредбите на членове 41в, 41д и 
41е, се внася във всички държави 
членки, разрешили преди това 
търговията със съответното 
медицинско изделие. 
Комисията, след консултация с 
Агенцията, се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 89 от 
настоящия регламент за приемане на 
подходящи разпоредби за разглеждане 
на измененията в условията на 
разрешението за търговия.
2. В случай на арбитраж, представен 
пред Комисията, процедурата, 
определена в член 41ж, се прилага по 
аналогия за промените, направени в 
разрешенията за търговия.
3. В случай че държава членка счита, 
че  промяната, спирането или 
отмяната на разрешение за търговия, 
предоставено в съответствие с 
разпоредбите на настоящата глава, 
са необходими в интерес на 
защитата на общественото здраве, 
съответната държава членка 
незабавно отнася въпроса към 
Агенцията за прилагане на 
процедурата, установена в член 41ж. 
В изключителни случаи, когато са 
необходими спешни действия за 
защитата на общественото здраве, 
до приемането на окончателно 
решение дадена държава членка може 
да спре търговията и използването на 
съответното медицинско изделие на 
своята територия. Тя информира 
Комисията, Агенцията и другите 
държави членки за причините за тази 
мярка не по-късно от следващия 
работен ден.

Or. en
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Изменение 76

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

За изделията по член 1, параграф 4, 
първа алинея нотифицираният орган
следва процедурата по консултиране по 
раздел 6.1 глава ІІ, приложение VІІІ или 
по раздел 6 от приложение ІХ, ако е 
приложимо.

За изделията по член 1, параграф 4, 
първа алинея Комитетът за 
разрешаването на медицински 
изделия по член 41в или 
националният орган следват
процедурата по консултиране по раздел 
6.1 глава ІІ, приложение VІІІ или по 
раздел 6 от приложение ІХ, ако е 
приложимо.

За изделията, които са в обхвата на 
настоящия регламент съгласно член 1, 
параграф 2, буква д), нотифицираният 
орган следва процедурата по 
консултиране по раздел 6.2, глава ІІ, 
приложение VІІІ или по раздел 6 от 
приложение ІХ, ако е приложимо.

За изделията, които са в обхвата на 
настоящия регламент съгласно член 1, 
параграф 2, буква д), разрешението за 
търговия следва процедурата по 
консултиране по раздел 6.2, глава ІІ, 
приложение VІІІ или по раздел 6 от 
приложение ІХ, ако е приложимо.

Or. en
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Изменение 77

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІб, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилага 
оценяване на съответствието въз основа 
на пълно осигуряване на качеството по 
приложение VІІІ (без глава ІІ от него) с 
оценяване на проектната документация 
в рамките на техническата 
документация въз основа на 
представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на проверка 
на съответствието на продукта по 
приложение Х.

3. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 41а за производителите на 
изделия, класифицирани в клас ІІб, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, се 
прилага оценяване на съответствието 
въз основа на пълно осигуряване на 
качеството по приложение VІІІ (без 
глава ІІ от него) с оценяване на 
проектната документация в рамките на 
техническата документация въз основа 
на представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
прилагането на оценяване на 
съответствието въз основа на 
изследване на типа по приложение ІХ в 
съчетание с оценяване на 
съответствието въз основа на проверка 
на съответствието на продукта по 
приложение Х.

Or. en

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 42 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За производителите на изделия, 
класифицирани в клас ІІа, различни от 
изделията, изработени по поръчка, или 
от изпитваните изделия, се прилага 
оценяване на съответствието въз основа 
на пълно осигуряване на качеството по 
приложение VІІІ (без глава ІІ от него) с 
оценяване на проектната документация 
в рамките на техническата 

4. Чрез дерогация от разпоредбите на 
член 41а за производителите на 
изделия, класифицирани в клас ІІа, 
различни от изделията, изработени по 
поръчка, или от изпитваните изделия, се 
прилага оценяване на съответствието 
въз основа на пълно осигуряване на 
качеството по приложение VІІІ (без 
глава ІІ от него) с оценяване на 
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документация въз основа на 
представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
да изготви техническата документация 
по приложение ІІ в съчетание с 
оценяване на съответствието въз основа 
на проверка на съответствието на 
продукта по раздел 7, част А или по 
раздел 8, част Б, приложение Х.

проектната документация в рамките на 
техническата документация въз основа 
на представителни образци. Като друг 
вариант производителят може да избере 
да изготви техническата документация 
по приложение ІІ в съчетание с 
оценяване на съответствието въз основа 
на проверка на съответствието на 
продукта по раздел 7, част А или по 
раздел 8, част Б, приложение Х.

Or. en

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие на нотифицираните органи Участие на нотифицираните органи в 
процедурата за оценяване на 

съответствието

Or. en

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 
нотифициран орган, производителят 
може да подаде заявление до 
нотифициран орган по свой избор, при 
условие че този орган е нотифициран за 
дадените дейности по оценяване на 
съответствието, процедури за оценяване 
на съответствието и изделия. В случай, 
когато производител подава 
заявление до нотифициран орган в 
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нотифициран орган за една и съща 
дейност по оценяване на 
съответствието.

държава членка, различна от тази, в 
която е регистриран производителят, 
той уведомява за това заявление 
националния орган, отговарящ за 
нотифицираните органи. Заявлението 
не може да се подаде едновременно до 
повече от един нотифициран орган за 
една и съща дейност по оценяване на 
съответствието.

Or. en

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 44 заличава се
Механизъм за контрол на някои 

оценки на съответствието
1. Нотифицираните органи 
нотифицират Комисията за 
заявленията за оценки на 
съответствието за изделия, 
класифицирани в клас ІІІ, с 
изключение на заявленията за 
допълнение или подновяване на 
съществуващи сертификати. 
Нотификацията се придружава от 
проекта на инструкцията за 
употреба по раздел 19.3 от
приложение І и от проекта на 
резюмето във връзка с безопасността 
и клиничното действие по член 26. В 
нотификацията си нотифицираният 
орган посочва датата, до която се 
очаква, че оценяването на 
съответствието ще приключи. 
Комисията незабавно предава 
нотификацията и придружаващите 
документи на КГМИ. 
2. В срок до 28 дни след получаване на 
информацията по параграф 1 КГМИ 
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може да поиска от нотифицирания 
орган да представи резюме на 
предварителната оценка на 
съответствието преди издаването на 
сертификат. При предложение от 
свой член или от Комисията КГМИ 
решава да формулира такова искане в 
съответствие с процедурата по член 
78, параграф 4. В искането си КГМИ 
указва научно валидната здравна 
причина за избора си на конкретното 
досие с оглед на представяне на 
резюме на предварителната оценка на 
съответствието. Когато избира 
конкретно досие за целта, надлежно 
се взема предвид принципът на 
равното третиране.
В срок до 5 дни след получаване на 
искането от КГМИ нотифицираният 
орган съответно информира 
производителя.
3. КГМИ може да представя 
коментари по резюмето на 
предварителната оценка на 
съответствието най-късно до 60 дни 
след представяне на съответното 
резюме. В рамките на този срок и 
най-късно 30 дни след представянето 
КГМИ може да изисква 
представянето на допълнителна 
информация, която поради научно 
валидни основания е необходима за 
анализа на предварителната оценка 
на съответствието от 
нотифицирания орган. Това може да 
включва искане на образци или 
посещение на място в обект на 
производителя. До представяне на 
поисканата допълнителна 
информация изтичането на срока за 
коментарите по първото изречение 
на настоящия параграф се 
преустановява. Последващите 
искания за допълнителна 
информация, формулирани от КГМИ, 
не водят до преустановяване на 
изтичането на срока за представяне 
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на коментари.
4. Нотифицираният орган надлежно 
разглежда всички получени съгласно 
параграф 3 коментари. Той представя 
на Комисията разяснение за начина, 
по който са били взети предвид, 
включително всяка надлежна 
обосновка за случаите, когато не са 
взети предвид получените коментари, 
и своето окончателно решение за 
даденото оценяване на 
съответствието. Комисията 
незабавно предава тази информация 
на КГМИ. 
5. Когато счита за необходимо за 
защита на безопасността на 
пациентите и за опазване на 
общественото здраве, чрез актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя специфични категории или 
групи изделия, различни от изделията 
от клас ІІІ, за които параграфи 1—4 
да се прилагат за предварително 
определен период от време. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3.
Мерките съгласно настоящия 
параграф се обосновават само с 
наличието на едно или повече от 
следните условия:
а) новаторски характер на изделието 
или технологията, на която се 
основава, и произтичащо съществено 
клинично въздействие или 
съществено отражение върху 
общественото здраве;
б) неблагоприятна промяна в 
съотношението полза/риск на 
специфична категория или група 
изделия поради научно валидни 
здравни опасения по отношение на 
компоненти или изходен материал 
или по отношение на въздействието 
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върху здравето при повреда; 
в) увеличен процент на сериозни 
инциденти, докладвани съгласно член 
61 по отношение на специфична 
категория или група изделия;
г) съществени различия в оценките на 
съответствието, извършени от 
отделните нотифицирани органи във 
връзка със сходни по същество 
изделия; 
д) опасения от гледна точка на 
общественото здраве във връзка със 
специфична категория или група 
изделия или във връзка с 
технологията, на която се основават.
6. Комисията предоставя на 
обществеността резюме на 
коментарите, получени в 
съответствие с параграф 3, и на 
резултатите от процедурата за 
оценяване на съответствието. Тя не 
оповестява никакви лични данни или 
търговска информация с поверителен 
характер.
7. Комисията създава необходимата 
техническа инфраструктура за обмен 
на данни чрез електронни средства 
между нотифицираните органи и 
КГМИ за целите на настоящия член. 
8. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема реда и 
условията и правилата за 
процедурните аспекти относно 
представянето и анализа на 
резюмето на предварителната оценка 
на съответствието съгласно 
параграфи 2 и 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 88, 
параграф 3. 

Or. en
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Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) потвърждаване на клиничната 
безопасност и ефикасността на 
изделието, в т.ч. предвидените ползи 
за пациента при използването му за 
предвидената цел, от целевата група 
и в съответствие с инструкциите за 
употреба;

Or. en

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Клиничните изпитвания се планират и 
провеждат така, че правата, 
безопасността и здравето на 
участниците в клиничното изпитване да 
са защитени, от една страна, в 
съответствие с член 50а, параграф 3
и че клиничните данни от клиничното 
изпитване да са надеждни и солидни, от 
друга.

Or. en

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 50 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 50а
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Участие на комитета по етика
1. Разрешение за провеждане на 
клинично изпитване може да бъде 
дадено единствено ако независим 
комитет по етика предварително е 
представил положителна оценка на 
това изпитване.
2. Декларацията на комитета по 
етика включва по-конкретно 
медицинската обосновка, съгласието 
на субектите, участващи в 
клиничното изпитване, след като им 
е била предоставена пълна 
информация относно клиничното 
изпитване, и пригодността на 
изследователите и съоръженията за 
изпитването.
3. Комитетът по етика гарантира, 
че правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите, 
участващи в клиничното изпитване, 
са защитени.
4. Той е независим от изследователя, 
независим от спонсора и свободен от 
всякакво друго неправомерно влияние. 
Той действа в съответствие със 
законите и регулаторната уредба на 
държавата или държавите, в които 
ще се проведе изследването, и трябва 
да спазва всички относими 
международни норми и стандарти. 
5. Комитетът по етика се състои от 
ясно определен брой членове и 
заместници, които включват 
медицински специалисти, 
неспециалисти и поне един опитен, 
със задълбочени познания пациент 
или представител на пациент, които 
заедно притежават съответните 
квалификации и опит, за да могат да 
преглеждат и оценяват научните, 
медицинските и етичните аспекти 
на предложеното клинично 
изпитване.
6. Държавите членки предприемат 
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необходимите мерки за създаването 
на комитети по етика, когато 
такива комитети не съществуват, и 
за улесняването на работата им. 
Държавите членки публикуват броя, 
имената и професията на членовете 
и заместниците на комитетите по 
етика и информират Комисията 
относно състава на комитетите по 
етика и датата, от която те 
започват работата си.

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Спонсорът на клинично изпитване 
представя заявление до държавата 
членка (държавите членки), в 
която(които) изпитването ще се 
извърши, като прилага и 
документацията по глава ІІ от 
приложение ХІV. В срок до десет дни 
след получаване на заявлението 
съответната държава членка уведомява 
спонсора дали клиничното изпитване е в 
обхвата на настоящия регламент и дали 
заявлението е пълно. 

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата членка заключи, че 3. Ако държавата членка заключи, че 
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клиничното изпитване, за което е 
подадено заявление, не е в обхвата на 
настоящия регламент или че 
заявлението не е пълно, тя съответно 
уведомява спонсора и определя 
максимален срок от шест дни за 
спонсора да представи коментар или да 
комплектува заявлението. 

клиничното изпитване, за което е 
подадено заявление, не е в обхвата на 
настоящия регламент или че 
заявлението не е пълно, тя съответно 
уведомява спонсора и определя 
максимален срок от десет дни за 
спонсора да представи коментар или да 
комплектува заявлението.

Or. en

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) 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. 

(c) 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



PE507.972v02-00 86/127 PR\933401BG.doc

BG

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) методологията, която ще се 
използва, броя участници и 
предвижданите резултати от 
изпитването.

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След приключване на клиничното 
изпитване спонсорът въвежда в 
електронната система по член 53а 
обобщение на резултатите, 
изготвено по такъв начин, че да бъде 
лесно разбираемо от неспециалисти.

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 53 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната Й 
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 

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

създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № […/…]. С 
изключение на информацията по член 
52, събраната и обработената 
информация в електронната система е 
достъпна за държавите членки и 
Комисията. Комисията също така 
гарантира, че медицинските 
специалисти имат достъп до 
електронната система.

Or. en

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При обосновано искане цялата 
информация относно конкретно 
медицинско изделие, налична в 
електронната система, се прави 
достъпна за лицето, отправило 
искането, освен когато 
поверителността на цялата 
информация или части от нея е 
обоснована по една от следните 
причини:
а) защита на личните данни в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 45/2001;
б) защита на чувствителна търговска 
информация;
в) ефективен надзор на провеждането 
на клиничното изпитване от страна 
на съответната(ите) държава членка 
(държави членки).

Or. en

Обосновка

Важно е медицинските специалисти също да имат подходящ достъп до 
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електронната система за клиничните изпитвания, тъй като тя съдържа информация 
относно сериозни неблагоприятни ефекти и недостатъци на изделията. Също така е 
важно да се гарантира, че когато това е обосновано от обществен интерес, 
съществува начин да се изиска налична информация, която по принцип не е лесно 
достъпна без специално искане.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 56 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати клинично 
изпитване или поиска съществена 
промяна или временно спиране на 
клинично изпитване, или е била 
уведомена от спонсора за 
преждевременно прекратяване на 
клинично изпитване поради 
съображения във връзка с 
безопасността, държавата членка 
съобщава решението си и мотивите за 
него на всички държави членки и на 
Комисията чрез електронната система 
по член 53.

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати клинично 
изпитване или поиска съществена 
промяна или временно спиране на 
клинично изпитване, или е била 
уведомена от спонсора за 
преждевременно прекратяване на 
клинично изпитване поради 
съображения във връзка с безопасността
или ефикасността, държавата членка 
съобщава решението си и мотивите за 
него на всички държави членки и на 
Комисията чрез електронната система 
по член 53.

Or. en

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 57 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако спонсорът временно спре 
клинично изпитване поради 
съображения във връзка с 
безопасността, той информира 
съответните държави членки в срок до 
15 дни след временното спиране.

1. Ако спонсорът временно спре 
клинично изпитване поради 
съображения във връзка с безопасността 
или ефикасността, той информира 
съответните държави членки в срок до 
15 дни след временното спиране.

Or. en
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Спонсорът уведомява всяка съответна 
държава членка за края на клинично 
изпитване във връзка със същата 
държава членка, като предоставя 
обосновка при преждевременно 
прекратяване. Това уведомление се 
извършва в срок до 15 дни след края на 
клиничното изпитване във връзка с тази 
държава членка.

2. Спонсорът уведомява всяка съответна 
държава членка за края на клинично 
изпитване във връзка със същата 
държава членка, като предоставя 
обосновка при преждевременно 
прекратяване, така че всички държави 
членки да могат да уведомят 
спонсорите, провеждащи подобни 
клинични изпитвания по същото 
време в рамките на Съюза, относно 
резултатите от това клинично 
изпитване. Това уведомление се 
извършва в срок до 15 дни след края на 
клиничното изпитване във връзка с тази 
държава членка.

Ако изпитването се провежда в повече 
от една държава членка, спонсорът 
уведомява всички съответни държави 
членки за окончателния край на 
клиничното изпитване. Това 
уведомление се извършва в срок до 
15 дни след окончателния край на 
клиничното изпитване.

Ако изпитването се провежда в повече 
от една държава членка, спонсорът 
уведомява всички съответни държави 
членки за окончателния край на 
клиничното изпитване. Също така на 
всички държави членки се предоставя 
информация за причините за 
преждевременното прекратяване на 
клиничното изпитване, така че 
всички държави членки да могат да 
уведомят спонсорите, провеждащи 
подобни клинични изпитвания по 
същото време в рамките на Съюза, 
относно резултатите от това
клинично изпитване. Това
уведомление се извършва в срок до 
15 дни след окончателния край на 
клиничното изпитване.

Or. en
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В единното заявление спонсорът 
предлага една от съответните държави 
членки за координираща държава 
членка. Ако тази държава членка не 
иска да поеме ролята на координираща 
държава членка, в срок до шест дни след 
представяне на единното заявление тя се 
договаря с друга съответна държава 
членка да бъде координираща държава 
членка. Ако никоя друга държава 
членка не приеме да бъде координираща 
държава членка, предложената от 
спонсора държава членка ще бъде 
координиращата държава членка. Ако 
държава членка, различна от 
предложената от спонсора, стане 
координираща държава членка, срокът 
по член 51, параграф 2 започва да тече в 
деня след приемане на възложената 
задача.

2. В единното заявление спонсорът 
предлага една от съответните държави 
членки за координираща държава 
членка. Докладващата държава 
членка се избира сред засегнатите 
държави членки, в които живеят 
повечето от субектите, участващи в 
клиничното изпитване.  Ако тази 
държава членка не иска да поеме ролята 
на координираща държава членка, в 
срок до шест дни след представяне на 
единното заявление тя се договаря с 
друга съответна държава членка да бъде 
координираща държава членка. Ако 
никоя друга държава членка не приеме 
да бъде координираща държава членка, 
предложената от спонсора държава 
членка ще бъде координиращата 
държава членка. Ако държава членка, 
различна от предложената от спонсора, 
стане координираща държава членка, 
срокът по член 51, параграф 2 започва 
да тече в деня след приемане на 
възложената задача.

Or. en

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) всеки сериозен инцидент с изделия, 
предоставени на пазара на Съюза, 
включително датата и мястото на 
инцидента; производителят включва 
информация, когато такава е 
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налична, относно пациента или 
потребителя и медицинския 
специалист, участвали в инцидента;

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки, в т.ч. целеви 
информационни кампании, за 
насърчаване и даване възможност на 
медицинските специалисти, 
потребителите и пациентите да 
докладват на компетентните органи в 
съответните държави членки за 
подозираните сериозни инциденти по 
параграф 1, буква а). Държавите 
членки информират Комисията 
относно тези мерки.

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

Компетентните органи на 
държавите членки регистрират тези 
доклади на национално ниво. Когато 
компетентен орган на държава членка 
получи такива доклади, незабавно 
уведомява производителя на 
съответното изделие, а производителят 
от своя страна предприема 
целесъобразните последващи мерки.  

Когато компетентен орган на 
държава членка потвърди, че 
получените доклади по първата 
алинея се отнасят до сериозен 
инцидент, той незабавно 
нотифицира тези доклади до 
електронната система, посочена в 
член 62, освен ако същият инцидент 
вече не е бил докладван от 
производителя.



PE507.972v02-00 92/127 PR\933401BG.doc

BG

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

Комисията в сътрудничество с
държавите членки и при консултация 
със съответните партньори, в т.ч. 
организациите на пациентите и на 
потребителите, разработва
стандартни образци за електронно и 
неелектронно докладване за 
сериозните инциденти от медицинските 
специалисти, потребителите и 
пациентите.

Or. en

Обосновка

Следва да бъдат укрепени разпоредбите, свързани с докладването от медицинските 
специалисти, потребителите и пациентите. Стандартните образци следва да бъдат 
разработени от Комисията с участието на организациите на пациентите и на 
потребителите – в електронен и неелектронен вид, за потребители без достъп до 
интернет и без компютърна грамотност.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съществува обоснован интерес от получаване на информация на ранен етап относно 
сериозни инциденти, свързани с определени медицински изделия, и затова трябва да се 
установи всеобхватно право на информация.
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Изменение 100

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията предприема 
необходимото, за да се осигури 
подходящо ниво на достъп до 
електронната система на 
обществеността. По-конкретно тя 
гарантира, че ако бъде поискана 
информация относно дадено 
медицинско изделие, такава 
информация става достъпна 
незабавно и най-късно до 15 дни.

Or. en

Обосновка

Съществува обоснован интерес от получаване на информация на ранен етап относно 
сериозни инциденти, свързани с определени медицински изделия, и затова трябва да се 
установи всеобхватно право на информация.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 63 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба е включена към член 61, параграф 3.
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Изменение 102

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Информацията по параграф 1 
незабавно се предава чрез електронната 
система на всички съответни 
компетентни органи и е достъпна за 
държавите членки, Комисията, 
Агенцията и медицинските 
специалисти. Комисията също така 
предприема необходимото, за да се 
осигури подходящо ниво на достъп до 
електронната система на 
обществеността. По-конкретно тя 
гарантира, че ако бъде поискана 
информация относно дадено 
медицинско изделие, такава 
информация става достъпна 
незабавно и най-късно до 15 дни.

Or. en

Обосновка

Важно е Агенцията и медицинските специалисти също да имат пълен достъп до 
електронната система за надзора на пазара, тъй като тя съдържа важна 
информация относно изделията, които представляват риск за здравето. Докато за 
обществеността би могло да има по-диференциран достъп, то ако съществува 
обоснован интерес от получаване на информация на ранен етап относно сериозни 
инциденти, свързани с определени медицински изделия, трябва да се установи 
всеобхватно право на информация.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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заседанията или да представят 
писмено мнение.

Or. en

Обосновка

Вместо всеки случай да се разглежда поотделно, следва да се създаде консултативен 
комитет, който да предоставя пряко специализирана консултация и експертен опит в 
подкрепа на работата на Комисията,КГМИ и държавите членки. 

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 8 – алинея 1 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- разглеждане на въпроси, свързани с 
процедурата на взаимно признаване, в 
съответствие с разпоредбите на член 
41д. 

Or. en

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 78 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 78 а

Консултативен комитет
1. Създава се мултидисциплинарен 
консултативен комитет, съставен 
от експерти и представители на 
организациите на заинтересованите 
лица и гражданското общество, с цел 
да предоставя подпомагане, научни 
консултации и експертен опит на 
КГМИ, Комисията и държавите 
членки по различни аспекти от 
медицинската технология във връзка 
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с медицинските изделия и ин витро 
диагностичните медицински изделия, 
граничните случаи, включващи 
лекарствени продукти, човешки 
тъкани и клетки, козметичните 
продукти, биоцидите, храните и при 
необходимост, други продукти, както 
и с по-нататъшни аспекти от 
прилагането на настоящия 
регламент. 
2. Консултативният комитет 
предоставя консултации на 
Европейската агенция по 
лекарствата и Европейския орган за 
безопасност на храните при 
разглеждането на гранични случаи, 
включващи лекарствени и 
хранителни продукти. 
3. Комисията предоставя 
логистичната подкрепа за работата 
на консултативния комитет.  

Or. en

Обосновка

Вместо всеки случай да се разглежда поотделно, следва да се създаде консултативен 
комитет, който да предоставя пряко специализирана консултация и експертен опит в 
подкрепа на работата на Комисията,КГМИ и държавите членки. 

Изменение 106

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) разглежда въпроси, свързани с 
процедурата на взаимно признаване, в 
съответствие с разпоредбите на член 
41д; 

Or. en
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Изменение 107

Предложение за регламент
Член 82 –  параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. От експертите, участващи в 
консултативния комитет по член 
78а, се изисква да декларират 
интересите си във връзка със съответния 
случай.

Or. en
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Изменение 109

Предложение за регламент
Член 83 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията и държавите членки 
предприемат необходимите мерки за
обезпечаване създаването на регистри 
за медицински изделия с цел събиране 
на опит след пускане на пазара/пускане 
в действие във връзка с употребата на 
тези изделия. Систематично се 
създават регистри за медицински 
изделия от клас ІІб и ІІІ. Тези 
регистри допринасят за независимата 
оценка на дългосрочната безопасност и 
действие на изделията.

Or. en

Изменение 110

Предложение за регламент
Глава ІІ – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава II Глава VI
Предоставяне на изделия, задължения 

на икономическите оператори, 
преработка, маркировка „СЕ“ и 

свободно движение

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

свободно движение
Членове в настоящата глава: 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22

Or. en
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Изменение 111

Предложение за регламент
Глава VІб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VII
Преработка на медицински изделия

Членове в настоящата глава: 15а, 15б, 
15в, 15г

Or. en

Изменение 112

Предложение за регламент
Глава III – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава III Глава VIII
Идентификация и проследимост на 

изделията, регистрация на изделията и 
икономическите оператори, резюме във 
връзка с безопасността и клиничното 

действие, европейска банка данни за 
медицинските изделия

Идентификация и проследимост на 
изделията, регистрация на изделията и 
икономическите оператори, европейска 
банка данни за медицинските изделия

Членове в настоящата глава: 23, 24, 25, 
27

Or. en

Изменение 113

Предложение за регламент
Глава IV - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IV Глава IV
Нотифицирани органи Нотифицирани органи
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Членове в настоящата глава: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 
43

Or. en

Изменение 114

Предложение за регламент
Глава V - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава V Глава II
Класификация и оценяване на 

съответствието
Класификация на медицинските 

изделия
Членове в настоящата глава: 41

Or. en

Изменение 115

Предложение за регламент
Глава ІI a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава III
Разрешение за търговия и оценяване 

на съответствието
Членове в настоящата глава: 26, 41а, 
41б, 41в, 41г, 41д, 41е, 41ж, 41з, 42, 44, 
45, 46, 47, 48 

Or. en
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Изменение 116

Предложение за регламент
Глава VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VI Глава V
Клинична оценка и клинични 

изпитвания
Клинична оценка и клинични 

изпитвания

Членове в настоящата глава: 49, 50, 
50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Изменение 117

Предложение за регламент
Глава VII - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VII Глава IX
Проследяване на безопасността и надзор 

на пазара
Проследяване на безопасността и надзор 

на пазара

Членове в настоящата глава: 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75

Or. en

Изменение 118

Предложение за регламент
Глава VIII - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава VIII Глава Х
Сътрудничество между държавите Сътрудничество между държавите 
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членки, координационна група по 
медицинските изделия, референтни 

лаборатории на ЕС, регистри на 
изделията

членки, координационна група по 
медицинските изделия, референтни 

лаборатории на ЕС, регистри на 
изделията

Членове в настоящата глава: 76, 77, 78, 
78a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Изменение 119

Предложение за регламент
Глава IX – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IX Глава ХІ
Поверителност, защита на данните, 

финансиране и санкции
Поверителност, защита на данните, 

финансиране и санкции
Членове в настоящата глава: 84, 85, 86, 
87

Or. en

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 19.2 – буква н)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

н) ако изделието е за еднократна 
употреба, да се посочи това. 
Производителят предоставя 
достатъчно доказателства, че 
изделието не може да бъде
преработено по безопасен начин. 
Указанието на производителя за 
еднократната употреба трябва да е 
последователно в целия Съюз;
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Or. en

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 19.2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) ако изделието е за еднократна 
употреба и е било преработено, да се 
посочат този факт, броят на вече 
извършените цикли на преработка и 
всяко ограничение по отношение на 
броя на тези цикли; 

заличава се

Or. en

Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 19.3 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) ако изделието е за многократна 
употреба — информация за 
подходящите процеси, даващи 
възможност за повторна употреба, 
включително почистване, дезинфекция, 
обеззаразяване, опаковане и ако е 
необходимо, валидиран метод за 
повторна стерилизация. Информацията
трябва да се представя, за да се 
установи кога повече изделието не може 
да се използва, например признаци за 
увреждане на материала или 
максимален брой повторни употреби;

к) ако изделието е за многократна 
употреба — информация за 
подходящите процеси, даващи 
възможност за повторна употреба, 
включително почистване, дезинфекция, 
обеззаразяване, опаковане, максимален 
брой допустими повторни употреби и 
ако е необходимо, валидиран метод за 
повторна стерилизация. Информацията
следва да се представя, за да се установи 
кога повече изделието не може да се 
използва, например признаци за 
увреждане на материала.

Or. en
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Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІI – точка 19.3 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

л) с изключение на изделията, 
посочени в член 15б, ако изделието 
съдържа указание, че е за еднократна 
употреба, цялата информация за 
известните характеристики и 
техническите фактори, за които знае 
производителят, че биха представлявали 
риск при повторна употреба. Ако в 
съответствие с раздел 19.1, буква в) не е 
необходима инструкция за употреба, 
информацията се предоставя на 
потребителя при поискване;

Or. en

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6.1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) планът за клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие („PMCF“) и докладът за 
оценка на PMCF в съответствие с част Б 
от приложение ХІІІ или обосновка на 
причините, поради които PMCF не е 
счетен за необходим или подходящ.

г) планът за клинично проследяване 
след пускане на пазара/пускане в 
действие („PMCF“) и докладът за 
оценка на PMCF, включително преглед 
на  доклада за оценка на PMCF, 
направен от независим научен орган, 
за медицинските изделия от клас ІІІ,
в съответствие с част Б от приложение 
ХІІІ или обосновка на причините, 
поради които PMCF не е счетен за 
необходим или подходящ.

Or. en

Обосновка

За да се насърчава прозрачността е необходим допълнителен преглед от независим 
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научен орган на доклада на производителя за оценка на PMCF за най-високорисковите 
изделия. ...

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение V – част А – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. преработено изделие за еднократна 
употреба (ДА/НЕ);

10. при изделие за еднократна употреба, 
обосновката по член 15а, параграф 3.

Or. en

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка 1.1 – подточка 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4. Организационната структура, 
разпределението на отговорностите и 
функционирането на нотифицирания 
орган се организират по такъв начин, че 
да се гарантира доверието в 
изпълнението и резултатите от 
провежданите дейности по оценяване на 
съответствието. 

1.1.4. Организационната структура, 
разпределението на отговорностите и 
функционирането на нотифицирания 
орган се организират по такъв начин, че 
да се гарантира доверието в 
изпълнението и резултатите от 
провежданите дейности по оценяване на 
съответствието. 

Организационната структура и 
функциите, отговорностите и 
правомощията на висшето ръководство 
на нотифицирания орган и другия 
персонал с влияние върху изпълнението 
и резултатите от дейностите по 
оценяване на съответствието ясно се 
документират.

Организационната структура и 
функциите, отговорностите и 
правомощията на висшето ръководство 
на нотифицирания орган и другия 
персонал с влияние върху изпълнението 
и резултатите от дейностите по 
оценяване на съответствието ясно се 
документират. Тази информация е 
обществено достояние.

Or. en
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Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка 1.2 – точка 1.2.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.3. Нотифицираният орган, неговото 
висше ръководство и персонал, 
отговорен за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не могат

1.2.3. Нотифицираният орган, неговото 
висше ръководство и персонал, 
отговорен за изпълнение на задачите по 
оценяване на съответствието, не могат:

- да бъдат проектант, производител, 
доставчик, лице, което монтира, 
купувач, собственик, ползвател или 
структура по поддръжка на продуктите, 
нито упълномощени представители на 
някое от тези лица. Това не изключва 
закупуването и употребата на оценявани 
продукти, които са необходими за 
дейностите на нотифицирания орган 
(например измервателното оборудване), 
за извършването на оценяването на 
съответствието, или употребата на 
такива продукти за лични цели;

- да бъдат проектант, производител, 
доставчик, лице, което монтира, 
купувач, собственик, ползвател или 
структура по поддръжка на продуктите, 
нито упълномощени представители на 
някое от тези лица. Това не изключва 
закупуването и употребата на оценявани 
продукти, които са необходими за 
дейностите на нотифицирания орган 
(например измервателното оборудване), 
за извършването на оценяването на 
съответствието, или употребата на 
такива продукти за лични цели;

- да вземат пряко участие в 
проектирането, производството или 
конструирането, предлагането на 
пазара, монтирането, използването или 
поддръжката на продукти, които 
оценяват, нито да представляват лицата, 
ангажирани в тези дейности. Те не се 
включват в никаква дейност, която 
може да е в противоречие с тяхната 
независима преценка и почтено 
поведение по отношение на дейностите 
по оценяване на съответствието, за 
които са нотифицирани; 

- да вземат пряко участие в 
проектирането, производството или 
конструирането, предлагането на 
пазара, монтирането, използването или 
поддръжката на продукти, които 
оценяват, нито да представляват лицата, 
ангажирани в тези дейности. Те не се 
включват в никаква дейност, която 
може да е в противоречие с тяхната 
независима преценка и почтено 
поведение по отношение на дейностите 
по оценяване на съответствието, за 
които са нотифицирани; 

- да предлагат или предоставят каквато 
и да е услуга, която би могла да 
застраши доверието в тяхната 
независимост, безпристрастност или 
обективност. По-конкретно те не 
предлагат, нито предоставят 
консултантски услуги на производителя, 
упълномощения му представител, 
доставчик или търговски конкурент по 
отношение на проектирането, 

- да предлагат или предоставят каквато 
и да е услуга, която би могла да 
застраши доверието в тяхната 
независимост, безпристрастност или 
обективност. По-конкретно те не 
предлагат, нито предоставят 
консултантски услуги на производителя, 
упълномощения му представител, 
доставчик или търговски конкурент по 
отношение на проектирането, 
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конструирането, предлагането на пазара 
или поддръжката на оценяваните 
продукти или процеси. Това не 
изключва дейности по общо обучение 
във връзка с нормативната уредба в 
сферата на медицинските изделия или 
свързаните стандарти, които не касаят 
конкретен клиент.

конструирането, предлагането на пазара 
или поддръжката на оценяваните 
продукти или процеси. Това не 
изключва дейности по общо обучение 
във връзка с нормативната уредба в 
сферата на медицинските изделия или 
свързаните стандарти, които не касаят 
конкретен клиент.

Нотифицираният орган предоставя 
на националния орган доказателства, 
че не са налице конфликти на 
интереси в съответствие с 
настоящата точка. Националният 
орган докладва пред Комисията два 
пъти годишно при условия на пълна 
прозрачност.

Or. en

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка 1.2 – точка 1.2.6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.6. Нотифицираният орган гарантира 
и документира, че дейностите на 
неговите поделения или 
подизпълнители и на който и да е 
свързан субект не засягат неговата 
независимост, безпристрастност или 
обективност при дейностите му по 
оценяване на съответствието.

1.2.6. Нотифицираният орган гарантира 
и документира, че дейностите на 
неговите поделения или 
подизпълнители и на който и да е 
свързан субект не засягат неговата 
независимост, безпристрастност или 
обективност при дейностите му по 
оценяване на съответствието. 
Нотифицираният орган предоставя 
на националния орган доказателства 
за спазването на настоящата точка.

Or. en
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Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка 1.3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.3. Поверителност 1.3. Поверителност

Персоналът на нотифицирания орган 
спазва задължение за служебна тайна по 
отношение на информацията, 
получена при изпълнение на своите 
задачи съгласно настоящия регламент, 
освен по отношение на националните 
органи, отговарящи за нотифицираните 
органи, компетентните органи или 
Комисията. Осигурява се защита на 
правата на собственост. За целта 
нотифицираният орган разполага с 
установени документирани процедури.

Персоналът на нотифицирания орган 
спазва задължение за служебна тайна по 
отношение на информация, получена 
при изпълнение на своите задачи 
съгласно настоящия регламент, 
единствено в обосновани случаи и
освен по отношение на националните 
органи, отговарящи за нотифицираните 
органи, компетентните органи или 
Комисията. Осигурява се защита на 
правата на собственост. За целта 
нотифицираният орган разполага с 
установени документирани процедури.

Когато от обществеността или 
медицинските специалисти бъдат 
изискани информация и данни, 
нотифицираният орган прави 
публично достъпни причините за 
това тази информация да не се 
публикува. 

Or. en

Изменение 130

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 – точка 1.6 – точка 1.6.1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.6.1. Нотифицираният орган участва в 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, е 
информиран за тези дейности и 

1.6.1. Нотифицираният орган участва в 
съответните дейности по 
стандартизация и дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи или гарантира, 
че персоналът, отговорен за оценките, е 
информиран за тези дейности и 



PR\933401BG.doc 109/127 PE507.972v02-00

BG

персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, насоки и най-
добри практики, приети в рамките на 
настоящия регламент. 

персоналът му, отговорен за 
оценяването и вземането на решения, е 
информиран за съответните 
законодателни актове, насоки и най-
добри практики, приети в рамките на 
настоящия регламент. 
Нотифицираният орган съхранява 
данни за предприетите от него 
действия за информиране на 
персонала. 

Or. en

Изменение 131

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.1. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.1. Обща информация 3.1. Обща информация

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

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

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

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

Това изисква наличието в 
организационната му структура на 
достатъчен научен персонал, 
притежаващ опит и знания, които са 

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

достатъчни за оценка на медицинската 
функционалност и действие на 
изделията, за които е нотифициран, с 
оглед на изискванията по настоящия 
регламент и по-конкретно тези по 
приложение І.

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

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

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

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

3.1.3a. Нотифицираният орган 
предоставя на разположение на 
Комисията списъка на своя персонал 
и експертния му опит, а при 
поискване – и на други страни. Този 
списък се актуализира.

Or. en
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Изменение 132

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.2. – точка 3.2.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.3. Персоналът, отговарящ за 
одобряване на лицата, които ще 
извършват специфични дейности по 
оценяване на съответствието, и 
персоналът, който има цялостна 
отговорност за окончателния преглед и 
вземане на решение за сертификацията, 
са съставени от служители на 
нотифицирания орган и не могат да са 
част от подизпълнители. Този персонал 
в съвкупността си притежава доказани 
знания и опит в:

3.2.3. Персоналът, отговарящ за 
одобряване на лицата, които ще 
извършват специфични дейности по 
оценяване на съответствието, и 
персоналът, който има цялостна 
отговорност за окончателния преглед и 
вземане на решение за сертификацията, 
са съставени от служители на 
нотифицирания орган и не могат да са 
част от подизпълнители. Този персонал 
в съвкупността си притежава доказани 
знания и опит в:

- законодателството на Съюза във 
връзка с медицинските изделия и 
съответните насоки;

- законодателството на Съюза във 
връзка с медицинските изделия и 
съответните насоки;

- процедурите за оценяване на 
съответствието съгласно настоящия 
регламент;

- процедурите за оценяване на 
съответствието съгласно настоящия 
регламент;

- основите на технологиите в областта 
на медицинските изделия, сектора на 
тези изделия и проектирането и 
производството им;

- основите на технологиите в областта 
на медицинските изделия, сектора на 
тези изделия и проектирането и 
производството им;

- системата на нотифицирания орган за 
управление на качеството и свързаните 
процедури;

- системата на нотифицирания орган за 
управление на качеството и свързаните 
процедури;

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

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

- обучението на персонала, участващ в 
дейностите по оценяване на 
съответствието на медицинските 
изделия;

- обучението на персонала, участващ в 
дейностите по оценяване на 
съответствието на медицинските 
изделия;

- компетентността да изготвя 
сертификати, записи и доклади, 
доказващи, че оценките на 

- компетентността да изготвя 
сертификати, записи и доклади, 
доказващи, че оценките на 
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съответствието са извършени по 
необходимия начин.

съответствието са извършени по 
необходимия начин.

- поне три години подходящ опит в 
областта на оценките на 
съответствието в нотифициран 
орган,
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Изменение 133

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.2. – точка 3.2.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

- указва случаите, когато се изисква 
намесата на специалист за оценяване на 
клиничната оценка, извършена от 
производителя, и за да посочва експерти 
с подходяща квалификация;

- указва случаите, когато се изисква 
намесата на специалист за оценяване на 
плановете за клинични изпитвания и 
клиничната оценка, извършена от 
производителя, и за да посочва експерти 
с подходяща квалификация;

- обучава по подходящия начин 
външните клинични експерти по 
отношение на съответните изисквания 
по настоящия регламент, делегираните 
актове и/или актовете за изпълнение, 
хармонизираните стандарти, ОТС и 
насоките и за да гарантира, че външните 
клинични експерти са напълно 
информирани за контекста и 
последиците от оценката им и 

- обучава по подходящия начин 
външните клинични експерти по 
отношение на съответните изисквания 
по настоящия регламент, делегираните 
актове и/или актовете за изпълнение, 
хармонизираните стандарти, ОТС и 
насоките и за да гарантира, че външните 
клинични експерти са напълно 
информирани за контекста и 
последиците от оценката им и 
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представените становища; представените становища;
- може да обсъжда с производителя и 
външните клинични експерти 
клиничните данни от клиничната 
оценка на производителя и за да 
напътства по необходимия начин 
външните клинични експерти в 
оценяването на клиничната оценка;

- може да обсъжда обосновката на 
дизайна на планираното изпитване, 
плановете за клинични изпитвания и 
избора на контролната намеса с 
производителя и външните клинични 
експерти и за да напътства по 
необходимия начин външните клинични 
експерти в оценяването на клиничната 
оценка;

- може научно да оспорва представените 
клинични данни и резултатите от 
оценяването от страна на външните 
клинични експерти на клиничната 
оценка на производителя;

- може научно да оспорва плановете за 
клинични изпитвания и представените 
клинични данни и резултатите от 
оценяването от страна на външните 
клинични експерти на клиничната 
оценка на производителя;

- може да потвърждава съпоставимостта 
и последователността на клиничните 
оценки, извършени от клиничните 
експерти;

- може да потвърждава съпоставимостта 
и последователността на клиничните 
оценки, извършени от клиничните 
експерти;

- може да дава обективно клинично 
становище за оценяването на 
клиничната оценка на производителя и 
за да дава препоръка на лицето, което 
ще вземе решението в рамките на 
нотифицирания орган.

- може да дава обективно клинично 
становище за оценяването на 
клиничната оценка на производителя и 
за да дава препоръка на лицето, което 
ще вземе решението в рамките на 
нотифицирания орган.

- дава представа за активните 
вещества.

Or. en

Изменение 134

Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.2. – точка 3.2.5. – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.5. Персоналът, отговарящ за 
извършване на свързания с продукта 
преглед (например преглед на 
проектното досие и техническата 
документация или изследване на типа, 
включително аспекти като клиничната 

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

аспекти като клиничната оценката, 
биологичната безопасност, 
стерилизацията, валидирането на 
софтуера), има следната доказана 
квалификация:

Or. en
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.2. – точка 3.2.6. – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3.2.6. Одитори: персоналът, отговарящ 
за извършване на одити на системата на 
производителя за управление на 
качеството, има следната доказана 
квалификация:
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.3. – точка 3.3.1.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3.1. Нотифицираният орган е създал 
процес за пълно документиране на 
квалификацията на всяко едно лице, 
участващо в дейностите по оценяване на 
съответствието, и на спазването на 
квалификационните критерии по раздел 
3.2. Когато в изключителни 
обстоятелства спазването на 
квалификационните критерии по 
раздел 3.2 не може изцяло да се 
докаже, нотифицираният орган 
надлежно обосновава одобрението на 
този персонал за извършване на 
конкретни дейности по оценяване на 

3.3.1. Нотифицираният орган е създал 
процес за пълно документиране на 
квалификацията на всяко едно лице, 
участващо в дейностите по оценяване на 
съответствието, и на спазването на 
квалификационните критерии по раздел 
3.2. 
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съответствието. 
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.4. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.4. Подизпълнители и външни експерти 3.4. Подизпълнители и външни експерти 

3.4.-1 Нотифицираният орган 
разполага постоянно с „вътрешен” 
компетентен персонал и експертен 
опит не само в техническите 
области, свързани с оценката на 
действието на изделията, а също 
така и в медицинския сектор. Той 
разполага с капацитета да оцени 
„вътрешно” качеството на 
подизпълнителите. По дерогация се 
прилагат следните параграфи.

3.4.1. Без да се засягат ограниченията по 
раздел 3.2, нотифицираните органи 
могат да възлагат на подизпълнители
ясно определени аспекти от дейностите 
по оценяване на съответствието. Не се 
разреша възлагането на подизпълнители 
на целия процес на одит на системите за 
управление на качеството или на одит 
на свързаните с продукта прегледи.

3.4.1. Без да се засягат ограниченията по 
раздел 3.2, нотифицираните органи 
могат да възлагат на публични органи 
подизпълнението на ясно определени 
аспекти от дейностите по оценяване на 
съответствието. Когато клиничният 
опит е ограничен поръчки могат да 
бъдат възлагани и на външни 
експерти за оценката на новаторски 
медицински изделия или технологии. 
Не се разреша възлагането на 
подизпълнители на целия процес на 
одит на системите за управление на 
качеството или на одит на свързаните с 
продукта прегледи.

3.4.2. Когато нотифициран орган 
възлага на подизпълнител (организация 
или физическо лице) дейности по 
оценяване на съответствието, органът 
трябва да има политика по отношение 
на условията, при които може да се 
възлага на подизпълнители. Всяко 

3.4.2. Когато нотифициран орган 
възлага на подизпълнител (организация 
или физическо лице) дейности по 
оценяване на съответствието, органът
трябва да има политика по отношение 
на условията, при които може да се 
възлага на подизпълнители. Всяко 
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възлагане на подизпълнители или 
консултиране на външни експерти 
надлежно се документира и е под 
формата на писмено споразумение, 
обхващащо, наред с другото, аспектите 
във връзка с поверителността и 
конфликта на интереси.

възлагане на подизпълнители или 
консултиране на външни експерти 
надлежно се документира, е на 
разположение на обществеността и е 
под формата на писмено споразумение, 
обхващащо, наред с другото, аспектите 
във връзка с поверителността и 
конфликта на интереси.

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

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

3.4.4. Нотифицираният орган създава 
процедури за оценка и наблюдение на 
компетентността на всички използвани 
подизпълнители и външни експерти.

3.4.4. Нотифицираният орган създава 
процедури за оценка и наблюдение на 
компетентността на всички използвани 
подизпълнители и външни експерти. 

3.4.4a. Политиката и процедурите по 
точки 3.4.2 и 3.4.4 се съобщават на 
националния орган преди всяко 
възлагане на подизпълнител.
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 3 – точка 3.5. – точка 3.5.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.5.2. Нотифицираният орган извършва 
преглед на компетентността на 
персонала си и набелязва аспектите, по 
които е необходимо обучение, за да се 
запази нужното ниво на квалификации и 

3.5.2. Нотифицираният орган извършва 
преглед на компетентността на 
персонала си, набелязва аспектите, по 
които е необходимо обучение и 
гарантира, че съответно се вземат 
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знания. необходимите мерки, за да се запази 
нужното ниво на квалификации и 
знания. 
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 4 – точка 4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

- заявлението за оценяване на 
съответствието, представено от 
производител или упълномощен 
представител;

- заявлението за оценяване на 
съответствието, представено от 
производител или упълномощен 
представител;

- обработката на заявлението, 
включително проверка на пълнотата на 
документацията, определянето на 
продукта като изделие и неговата 
класификация;

- обработката на заявлението, 
включително проверка на пълнотата на 
документацията, определянето на 
продукта като изделие и неговата 
класификация, както и минималното 
време за одитните му оценки,

- езика на заявлението, 
кореспонденцията и документацията, 
която трябва да се представи; 

- езика на заявлението, 
кореспонденцията и документацията, 
която трябва да се представи; 

- условията на споразумението с 
производителя или упълномощения 
представител;

- условията на споразумението с 
производителя или упълномощения 
представител;

- таксите за дейностите по оценяване на 
съответствието; 

- таксите за дейностите по оценяване на 
съответствието; 

- оценката на съответните промени, 
които трябва да се представят за 
предварително одобрение;

- оценката на съответните промени, 
които трябва да се представят за 
предварително одобрение;

- планирането на надзора; - планирането на надзора; 
- подновяването на сертификати. - подновяването на сертификати. 

Or. en
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Изменение 140

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 6.9 – правило 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 141

Предложение за регламент
Приложение XIII – част Б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителят анализира 
заключенията от PMCF и документира 
резултатите в доклад за оценка на 
PMCF, който е част от техническата 
документация.

3. Производителят анализира 
заключенията от PMCF и документира 
резултатите в доклад за оценка на 
PMCF, който е част от техническата 
документация. 

За медицински изделия от клас III 
докладът на производителя за оценка 
на PMCF се преглежда от независим 
научен орган като академична 
институция или лекарска асоциация.  
За да се извърши неговия преглед 
производителят предоставя 
съответните данни на независимия 
научен орган. Както докладът на 
производителя за оценка на PMCF, 
така и неговият преглед от независим 
научен орган са част от 
техническата документация за 
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медицински изделия от клас III.

Or. en

Обосновка

С оглед насърчаването на прозрачността е необходим допълнителен преглед от 
независим научен орган на доклада на производителя за оценка на PMCF за изделията 
с най-висока степен на риск. 

Изменение 142

Предложение за регламент
Приложение XIII – част Б – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Заключенията от доклада за оценка на 
PMCF се вземат предвид за клиничната 
оценка, посочена в член 49, в част А от 
настоящото приложение и в 
управлението на риска по раздел 2 от 
приложение І. Ако чрез PMCF се окаже 
необходимо да се предприемат 
коригиращи мерки, производителят ги 
изпълнява.

4. Заключенията от доклада за оценка на 
PMCF и когато това е приложимо 
неговия преглед от независим научен 
орган, както е посочено в параграф 3,
се вземат предвид за клиничната оценка, 
посочена в член 49, в част А от 
настоящото приложение и в 
управлението на риска по раздел 2 от 
приложение І. Ако чрез PMCF се окаже 
необходимо да се предприемат 
коригиращи мерки, производителят ги 
изпълнява.

Or. en

Обосновка

С оглед насърчаването на прозрачността е необходим допълнителен преглед от 
независим научен орган на доклада на производителя за оценка на клиничното 
проследяване след пускане на пазара/пускане в действие за изделията с най-висока 
степен на риск. 

Изменение 143

Предложение за регламент
Приложение XIV – част I – параграф 2 – точка 2.1. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.1. Клиничните изпитвания се 2.1. Клиничните изпитвания се 
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извършат на базата на подходящ план на 
изпитването, съобразен с последните 
научни и технически познания и 
изготвен по такъв начин, че да потвърди 
или опровергае твърденията на 
производителя на изделието, както и 
аспектите във връзка с безопасността, 
действието и ползата/риска по член 50, 
параграф 1. Клиничните изпитвания 
включват подходящ брой наблюдения, 
за да се гарантира научната валидност 
на заключенията.

извършат на базата на подходящ план на 
изпитването, съобразен с последните 
научни и технически познания и 
изготвен по такъв начин, че да потвърди 
или опровергае техническото 
функциониране на изделието, 
клиничната безопасност и 
ефикасността на изделието при 
използването му по предназначение в 
целевата група и в съответствие с 
указанията за ползване и твърденията 
на производителя на изделието, както и 
аспектите във връзка с безопасността, 
действието и ползата/риска по член 50, 
параграф 1 Клиничните изпитвания 
включват подходящ брой наблюдения, 
за да се гарантира научната валидност 
на заключенията.

Or. en

Изменение 144

Предложение за регламент
Приложение XIV – част I – параграф 2 – точка 2.3. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2.3. Клиничните изпитвания се 
провеждат в условия, сходни на 
нормалните условия на употреба на 
изделието.

2.3. Клиничните изпитвания се 
провеждат в условия, сходни на 
нормалните условия на употреба на 
изделието по предназначение в 
целевата група.

Or. en

Изменение 145

Предложение за регламент
Приложение VI – част II – параграф 1 – точка 1.11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.11. резюме на плана на клиничното 1.11. резюме на плана на клиничното 
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изпитване (цел(и) на клиничното 
изпитване, брой и пол на участниците, 
критерии при подбора на участниците, 
лица под 18-годишна възраст, които 
участват в клиничното изпитване, 
дизайн на клиничното изпитване, като 
контролирани и/или рандомизирани 
клинични изпитвания, планирани 
начални и крайни дати); 

изпитване (цел(и) на клиничното 
изпитване, брой и пол на участниците, 
критерии при подбора на участниците, 
лица под 18-годишна възраст, които 
участват в клиничното изпитване, 
дизайн на клиничното изпитване, като 
контролирани и/или рандомизирани 
клинични изпитвания, планирани 
начални и крайни дати); Тъй като 
рандомизираните контролирани 
изпитвания по принцип предоставят 
повече доказателства за клинична 
ефикасност и безопасност, 
използването на всякакъв друг дизайн 
или проучване трябва да бъде 
обосновано. Обосновава се също така 
изборът на контролната намеса. И 
двете обосновки се предоставят от 
независими експерти с необходимата 
квалификация и експертен опит. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията за преразглеждане на 
съществуващата нормативна уредба за медицинските изделия. Такова преразглеждане 
на уредбата, която е в сила от двадесет години, беше особено необходимо и в 
действащото законодателство бяха въведени много подобрения. Въпреки това 
докладчикът все пак счита, че в текста следва да бъдат въведени много други промени, 
описани по-долу.

Подредба на текста

Комисията предлага структура на текста, която не е напълно задоволителна, тъй като не 
отразява последователността на действията, които трябва да бъдат изпълнени, преди 
дадено медицинско изделие да може да се използва безопасно. Във втората глава вече 
се говори за предоставяне на изделията на пазара, свободно движение и дори 
преработка, преди въобще да се спомене за класификацията на изделията или избора на 
процедурата за одобрение. Редът също така поставя акцент върху пускането на 
изделието на пазара и свободното му движение в рамките на ЕС, като същевременно 
оставя въпросите за безопасност на пациентите и общественото здраве (класификация, 
процедура за одобрение и клинични изпитвания) на втори етап.

Докладчикът счита, че логическата последователност на жизнения цикъл на изделието 
следва да бъде отразена по-добре в структурата на текста и следователно предлага да се 
промени последователността на главите на предложението, както следва: раздел 1 от 
глава V относно класифицирането на дадено изделие следва да се извади и да се 
разглежда в нова глава II; глава III следва да описва различните процедури за 
одобрение на изделията; глава IV относно нотифицираните органи ще остане на 
мястото си, тъй като е свързана с процедурата за оценяване на съответствието, която е 
описана в предишната глава; глава V установява разпоредбите относно клиничните 
оценки и клиничните изпитвания, които са необходими за доказване на съответствието 
с общите изисквания към безопасността и действието, основани на клиничните данни, а 
оттам и за одобрение на изделието; след решението за одобрение на изделие, в 
предложената глава VI се разглеждат пускането на пазара и свободното движение на 
изделията; създава се отделна глава VII относно етикетирането на изделия като 
предназначени за еднократна употреба или за многократна употреба, както и за 
преработка във втория случай; в глава VIII са определени разпоредби за идентификация 
и проследяване на изделията, за регистрацията на изделията и икономическите 
оператори, както и за Европейската банка данни за медицинските изделия. Последните 
четири глави от предложението на Комисията остават в края на текста.

Класификация на изделията

Докладчикът като цяло е съгласен с подобренията, внесени чрез предложението на 
Комисията по отношение на класификацията на медицинските изделия в четири класа в 
зависимост от нивото на риска, който те представляват за пациентите. Правило 21 от 
приложение VІІ относно класификацията обаче, според което всички изделия, които са 
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„съставени от вещества или комбинация от вещества, които са предназначени за прием 
през устата, за инхалиране или за ректално или вагинално приложение и се поемат или 
разпръскват в човешкото тяло“, се класифицират в клас ІІІ, е непропорционално. Това 
ще засегне много голям брой медицински изделия на пазара, които вече попадат в 
обхвата на правило 5. Докладчикът предлага заличаването на това ново правило.

Системата за одобрение на медицинските изделия

Процедурата за оценяване на съответствието показа значителни слабости през 
последните години, като например липсата на прозрачност, ускореното одобрение и 
пускане на пазара на медицински изделия въпреки недостатъчните изпитвания върху 
пациенти и следователно недостатъчни клинични данни, следователно излагането на 
пациентите на риск.

Докладчикът счита, че медицинските изделия, представляващи най-високи 
потенциални рискове за пациентите, следва да подлежат на по-строга процедура от 
процедурата за оценяване на съответствието. Тази категория следва да включва 
медицински изделия, посочени в клас III, тези, които са имплантирани в тялото, 
съдържащи вещество, което се счита за лекарствен продукт, предвидени за приложение 
на лекарствен продукт или използващи нежизнеспособни тъкани или клетки от 
човешки или животински произход, или техните производни. За такива изделия 
докладчикът предлага да се въведе нова процедура за разрешение за търговия, на 
централизирано равнище за изделия от иновативен характер и на децентрализирано 
равнище за другите изделия, посочени по-горе. 

В рамките на Европейската агенция по лекарствата (EMA) се създава Комитет за 
разрешаването на медицински изделия, който ще бъде включен в централизираната 
процедура.  Докладчикът също така предлага да се включи възможността 
производителите, които са задължени да използват децентрализираната процедура, да 
кандидатстват за централизираната процедура.  В случай на децентрализирана 
процедура се прилага принципът на взаимно признаване и Координационната група по 
медицинските изделия (КГМИ) получава ролята на звено, улесняващо уреждането на 
разногласия между държавите членки относно разрешенията за търговия. Когато 
разногласията остават, Комитетът за разрешаването на медицински изделия трябва да 
предостави становище. Окончателното решение се взема от Комисията.

С цел да се увеличи прозрачността, свързана с одобряването на изделията, се създава 
също така публично достъпна електронна система за регистрация на заявленията, 
издаването, временното прекратяване и отнемането на разрешения за търговия. ЕМА и, 
по целесъобразност, държавите членки ще отговарят за въвеждане на съответната 
информация в системата. Освен това, когато се прилага децентрализираната процедура, 
държавите членки информират Агенцията за всяко разрешение за търговия, което са 
издали.  Производителите са длъжни да информират компетентния орган и да 
предоставят обосновка, когато дадено медицинско изделие престане да бъде пускано на 
пазара. Както за централизираната, така и за децентрализираната процедура се прилагат 
стриктни срокове.  На Комитета се предоставя възможност да изиска само веднъж 
допълнителна информация от производителя. Тези разпоредби са въведени, за да се 
гарантират ускорени процедури и бързи решения, което е в полза на производителите и 
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пациенти.

Нотифицирани органи

Както функционирането на нотифицираните органи, така и наблюдението, 
осъществявано върху тяхната дейност от страна на националните органи, показаха 
сериозни слабости през последните години. Проблемите, които бяха изтъкнати, 
включват по-специално:  много големия и неточен брой на нотифицираните органи на 
територията на ЕС; съществените различия по отношение на качеството на 
извършените оценки на съответствието; липсата на прозрачност около организацията 
им, използваните данни, тяхната дейност, както и резултатите от техните оценки; 
въпроса дали те разполагат с персонал с необходимата научна компетентност, за да 
извършва по подходящ начин оценяване на клиничните оценки на производителите; 
както и липсата на подходящо, стриктно наблюдение на работата на нотифицираните 
органи от страна на някои национални органи. В предложението на Комисията са 
отстранени някои от тези слабости. Това представлява значително подобрение в 
сравнение със съществуващото законодателство. Въпреки това все още трябва да бъдат 
разгледани много точки във връзка с горепосочените проблеми.

Докладчикът е на мнение, че разпоредбите, свързани със служителите в националните 
органи, отговорни за определянето и наблюдението на нотифицираните органи, следва 
да бъдат укрепени, както и да се гарантира, че националните органи разполагат със 
служители с необходимата квалификация да извършват одит на нотифицираните 
органи, за които те са отговорни. 

Също така следва да се гарантира, че нотифицираните органи имат постоянен 
„вътрешен“ компетентен персонал и че възлагането на подизпълнители е ограничено до 
публични субекти или външни експерти в случаите, когато клиничният опит е малък, 
например в случай на иновативни изделия или технологии. Когато се прилага възлагане 
на подизпълнител, нотифицираните органи следва да оповестят публично имената на 
подизпълнителите и конкретните задачи, за които са получили поръчка. Веднъж 
годишно нотифицираните органи следва да изпращат документи на съответния 
национален орган за осъществяване на проверка на квалификацията на 
подизпълнителя. 

По време на процеса на определяне на нотифициран орган съответният национален 
орган следва да предостави обосновка, когато решението му не е в съответствие с 
препоръката на КГМИ. Причината, поради която са нужни такива обосновки е, че 
препоръката вече ще се основава на становището на групата за съвместна оценка: този 
процес следователно осигурява редица проверки преди издаването на препоръката. 

Като следствие от функционирането на вътрешния пазар производителите имат право 
да подават заявление до нотифициран орган, установен в друга държава членка, 
различна от тази, в която е регистриран производителят. Въпреки това, с оглед на 
подобряване на прозрачността, ако производителят е решил да постъпи по този начин, 
той следва да информира за това заявление националния орган на държавата членка, в 
която е регистриран. 
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Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за създаване на координационна 
група, която да включва всички нотифицирани органи. Въпреки това, за да се гарантира
задоволителна координация и сътрудничество между нотифицираните органи, както и с 
общата цел за по-пълно сближаване на качеството на работата на нотифицираните 
органи, следва да се гарантира, че тази група заседава най-малко два пъти годишно. 

Докладчикът приветства въвеждането от страна на Комисията на такси, събирани от 
националните органи за дейността им, свързана с определянето и наблюдението на 
нотифицираните органи. Все пак е важно тези такси да се оповестяват публично и да са 
съпоставими между държавите членки.

Докладчикът счита, че предложението на Комисията не осигурява достатъчно 
гаранции, че конкуренцията между нотифицираните органи въз основа на таксите за 
изпълнение на техните дейности по оценяване на съответствието не се прави за сметка 
на безопасността на пациентите. Поради това са включени разпоредби, съгласно които 
държавите членки са задължени да приемат национално законодателство в това 
отношение, за да се гарантира прозрачност на таксите и да се улесни тяхната 
съпоставимост.

Етикетиране на изделията като предназначени за еднократна употреба (или за 
многократна употреба) и преработка на изделията

Многократната употреба на медицинските изделия беше много разпространена до 
осемдесетте години на 20-ти век, когато производителите започнаха по-системно да 
етикетират своите изделия като предназначени за еднократна употреба. Положението в 
момента е такова, че има твърде много изделия, етикетирани като предназначени за 
еднократна употреба, докато те биха могли да бъдат преработени, тъй като 
производителите искат да избегнат отговорност в случай че преработката на изделието 
представлява опасност за пациента. Понякога неправилното етикетиране е резултат от 
икономически съображения.  Комисията е взела решение да се запази възможността за 
преработка на изделия за еднократна употреба.  Това не е задоволително от логическа 
гледна точка. Докладчикът е на мнение, че изделия, етикетирани като предназначени за 
еднократна употреба, следва в действителност да са за еднократна употреба и че следва 
да има само две възможности:  за еднократна употреба и за многократна употреба. 
Докладчикът също така е твърдо убеден, че дейностите, обхванати в преработката на 
изделия, следва да бъдат обект на по-строги и по-прозрачни стандарти.

В резултат на това следва да се преработват само изделия, етикетирани като 
предназначени за многократна употреба. Всички изделия следва по правило да бъдат 
етикетирани като предназначени за многократна употреба и, по изключение, на 
производителите на изделия от класове I, IIа и IIб все пак следва да се предостави 
възможност да ги етикетират като предназначени за еднократна употреба, ако 
предоставят обосновка въз основа на достатъчно научни доказателства. Те също трябва 
да бъдат вписани в електронната система за регистриране на изделията. Чрез дерогация 
от това правило производителите на изделия от клас III следва да продължат да имат
възможност да ги етикетират като предназначени за еднократна употреба, ако 
Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове даде
положително становище. Тези дерогации ще позволят изделията все пак да бъдат 
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етикетирани като предназначени за еднократна употреба, когато те ясно са 
предназначени за еднократна употреба, при условие че производителят може да даде
доказателство за този факт. Освен това следва да бъде въведена ускорена процедура за 
случаите, когато дружество, специализирано в преработката, или болница или клиника, 
които вече преработват специфични изделия, иска да оспори етикета за еднократна 
употреба на производителя чрез предоставяне на доказателства, че медицинското 
изделие може да се преработва безопасно. Също така следва да се уточни, че
преработката на изделието води до автоматично прехвърляне на отговорността от 
производителя към извършващия преработката. И накрая, Комисията следва да приеме 
актове за изпълнение с цел определяне на най-високите и най-последователни 
стандарти за преработка на изделия за многократна употреба в рамките на ЕС.

Клинични изпитвания

Комисията въведе важни разпоредби относно клиничните изпитвания, но все още 
някои термини като „действие“ или „безопасност“ не са дефинирани, въпреки че 
производителите следва да събират данни, за да докажат, че техните изделия отговарят 
на изискванията към действието и безопасността. 

Действието по-специално следва да се разбира в широк смисъл, така че да обхване 
ефикасността и ползата за пациента, които се проверяват в случаите, когато се прилагат 
клиничните изпитвания. Това е от решаващо значение, за да се гарантира, че изделията 
постигат технически целта, за която са проектирани и произведени, но също така носят 
полза за пациента и са ефикасни, когато се използват в реалния живот. Следва също да 
се гарантира, че когато се прилагат клинични изпитвания, те са структурирани по такъв 
начин, че се използва най-добрата налична методология и са включени рандомизирани 
контролирани клинични изпитвания. Предложението на Комисията отразява също така 
разпоредбите на предложението за регламент относно клиничните изпитвания, в които 
позоваването на комисиите по етика е изчезнало. Въпреки това докладчикът счита, че 
клиничните изпитвания следва да започват само след като са получили положителен 
резултат при оценка от независим комитет по етика. Държавите членки следва да 
предприемат необходимите мерки за създаването на комитети по етика, когато такива 
комитети не съществуват. И накрая, следва да се гарантира също така, че в случай на 
преждевременно прекратяване на клиничното изпитване на всички държави членки се 
предоставя информация за причините за това, така че те да могат да информират 
спонсори, провеждащи подобни клинични изпитвания, относно резултатите от това 
клинично изпитване по едно и също време в целия ЕС. Това ще даде възможност за по-
голяма прозрачност и да се избегне няколко проучвания да се провеждат успоредно и 
последователно да предоставят клинични доказателства, които стигат до заключението, 
че изделието може да представлява риск за пациента.

Европейска банка данни за медицинските изделия (EUDAMED)

Използването на Eudamed е задължително от май 2011 г., но бяха изказани много 
критики по отношение на функционирането й. Комисията предложи някои подобрения, 
но докладчикът е на мнение, че все още липсват някои разпоредби относно 
прозрачността на информацията.
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Поради това следва да се гарантират адекватни нива на достъп на обществеността и 
медицинските специалисти до тези части от електронните системи на Eudamed, които 
предоставят ключова информация за медицинските изделия, които могат да 
представляват риск за общественото здраве и безопасност.

Проследяване на безопасността и надзор на пазара

Комисията въведе важни разпоредби относно докладването на инциденти и 
коригиращите действия във връзка с безопасността. Въпреки това някои елементи все 
още липсват, за да се гарантира бързо обратно проследяване на всички аспекти около 
инцидентите. Това следва да помогне да се определи дали инцидентът е свързан със 
самото изделие или начина, по който то е било използвано.

Поради това следва да се гарантира, че докладването чрез електронната система 
включва дата и място на инцидента, и, когато е възможно, информация за пациента или 
потребителя и медицинския специалист, при пълно зачитане на неприкосновеността на 
личния живот.

Координация между държавите членки и КГМИ

Комисията е предложила създаването на КГМИ, но не е сигурно дали тази група ще 
има достатъчно опит, за да изпълнява задачите си. 

Докладчикът предлага да се създаде мултидисциплинарен консултативен комитет от 
експерти и представители на заинтересованите страни и организациите на 
гражданското общество, с цел да предоставя научни консултации на КГМИ, но също 
така и на Комисията и на държавите членки. Тази група ще предоставя по 
необходимост експертно мнение по въпросите на класификацията, гранични случаи и 
други аспекти на прилагането на регламента.


