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Изменение 48
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Проследимостта на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия.
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия.

(27) Проследимостта на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия.
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците, аптеките и търговците на 
едро във връзка със снабдяването и 
управлението на наличностите от 
изделия. Системата за UDI следва да 
е съвместима с другите системи, 
които са вече на пазара.

Or. de

Изменение 49
Нора Бера

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Проследимостта на ин витро (27) Проследимостта на ин витро 
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диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия.
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия.

диагностичните медицински изделия 
чрез системата за уникална 
идентификация на изделията („UDI“) 
въз основа на международни насоки 
следва значително да увеличи 
безопасността на ин витро 
диагностичните медицински изделия 
след пускане на пазара/пускане в 
действие поради по-доброто докладване 
за инцидентите, целенасочените 
коригиращи действия във връзка с 
безопасността и по-доброто наблюдение 
от страна на компетентните органи.
Това също следва да ограничи 
медицинските грешки и да допринесе за 
борбата с фалшивите изделия.
Използването на системата за UDI 
следва да подобри и дейностите на 
болниците във връзка със снабдяването 
и управлението на наличностите от 
изделия и, доколкото е възможно, 
системата следва да бъде съвместима 
с другите системи за идентификация, 
вече установени в такива среди.

Or. fr

Изменение 50
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Съображение 63

Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) В спешни случаи и при 
наложителни причини Комисията 
следва да приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение, когато това се 
налага в надлежно обосновани случаи 
във връзка с разширяването към 
територията на Съюза на национална 
дерогация от приложимите процедури 
за оценяване на съответствието в 
изключителни случаи, във връзка с 
позицията на Комисията относно 

(63) В спешни случаи и при 
наложителни причини Комисията 
следва да приема актове за изпълнение с 
незабавно приложение, когато това се 
налага в надлежно обосновани случаи 
във връзка с разширяването към 
територията на Съюза на национална 
дерогация от приложимите процедури 
за оценяване на съответствието в 
изключителни случаи, във връзка с 
позицията на Комисията относно 
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обосноваността на временна национална 
мярка спрямо ин витро диагностично 
медицинско изделие, представляващо 
риск, или временна национална 
превантивна мярка за опазване на 
здравето и във връзка с приемането на 
мярка на Съюза спрямо ин витро 
диагностично медицинско изделие, 
представляващо риск. 

обосноваността на временна национална 
мярка спрямо ин витро диагностично 
медицинско изделие, представляващо 
риск, или временна национална 
превантивна мярка за опазване на 
здравето и във връзка с приемането на 
мярка на Съюза спрямо ин витро 
диагностично медицинско изделие, 
представляващо риск. Тази обосновка 
следва да се оцени в разумен срок, за да 
се гарантира, че тези актове за 
изпълнение са адекватни.

Or. en

Изменение 51
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява или подпомага 
употребата на ин витро 
диагностичното(ите) медицинско(и) 
изделие(я) по предназначение;

(3) „принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“ е 
изделие, което не е ин витро 
диагностично медицинско изделие, но е 
предназначено от производителя му за 
използване заедно с едно или няколко 
ин витро диагностични медицински 
изделия, за да позволява или подпомага 
употребата на ин витро 
диагностичното(ите) медицинско(и) 
изделие(я) по предназначение или за да 
подпомага по специфичен начин 
медицинската функционалност на ин 
витро диагностично/и медицинско/и 
изделие/я с оглед на 
неговото/тяхното предназначение;

Or. en

Обосновка

Потребителски технологии с общо предназначение все повече се използват в 
здравните заведения. Генеричен потребителски  продукт може да подпомага 
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функционирането на  медицинско изделие, но без евентуално да засяга безопасността 
и действието на самото медицинско изделие.

Изменение 52
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие, 
предназначено само за определяне на 
пациенти с вече диагностицирано 
състояние или предразположение, като 
подходящи за прицелна терапия;

(6) „съпътстващо изделие“ е изделие,
конкретно предназначено и от основно 
значение за избиране на пациенти с 
вече диагностицирано състояние или 
предразположение, като подходящи или 
не за прицелна терапия с лекарствен 
продукт или набор от лекарствени 
продукти;

Or. en

Изменение 53
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) „лечебно заведение“ е организация, 
чиято основна цел е грижата за 
пациенти или лечението им или 
подобряване на общественото здраве, с 
изключение на лабораториите, 
предоставящи търговски клинични 
услуги;

Or. en

Изменение 54
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) „клинични доказателства“ са 
данните, които подкрепят научната 
валидност и действието с оглед на 
употребата на дадено изделие, както е 
предвидена от производителя;

(28) „клинични доказателства“ са 
данните, положителни и 
отрицателни, които подкрепят
оценката на научната валидност и 
действието с оглед на употребата на 
дадено изделие, както е предвидена от 
производителя;

Or. en

Изменение 55
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) „действие на изделие“ е 
капацитетът на изделието да изпълни 
предназначението си, заявено от 
производителя. То се състои от 
аналитичното действие и ако е 
приложимо — от клиничното действие, 
подкрепящи предназначението на 
изделието;

(30) „действие на изделие“ е 
капацитетът на изделието да изпълни 
предназначението си, заявено от 
производителя. То се състои от
достигане на технически капацитет,
аналитичното действие и ако е 
приложимо — от клиничното действие, 
подкрепящи предназначението на 
изделието;

Or. en

Изменение 56
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 35
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) „оценка на действието“ е 
оценяването и анализът на данните с 
оглед на установяване или проверка на
аналитичното действие и ако е 
приложимо — на клиничното действие 
на изделие;

(35) „оценка на действието“ е 
оценяването и анализът на данните с 
оглед на установяване или проверка  
дали изделието функционира, както е 
предвидено от производителя, 
включително технологичното,
аналитичното и ако е приложимо —
клиничното действие на изделие;

Or. en

Изменение 57
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 58
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение 

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

заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
система за управление на качеството в 
лечебното заведение и лечебното 
заведение е акредитирано по стандарт 
EN ISO 15189 или на друг еквивалентен 
признат стандарт. Лечебните заведения
предоставят на компетентния си орган 
списък на тези изделия, който включва 
обосновка на тяхното използване, по-
специално в случаите, в които 
еквивалентни изделия са на 
разположение на пазара. Тази 
информация се предоставя на 
разположение на обществеността. 
Държавите членки могат също така
да прилагат към производството и 
употребата на съответните изделия 
допълнителни изисквания към 
безопасността.

Or. en

Изменение 59
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 
15189 или на друг еквивалентен признат 

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

Държавите членки могат да изискват от 
лечебните заведения да представят на 
компетентния орган списък на тези 
изделия, които са били произведени и 
използвани на тяхна територия, и могат 
да прилагат към производството и 
употребата на съответните изделия 
допълнителни изисквания към 
безопасността.

Or. en

Обосновка

Такива медицински изделия няма да бъдат пускани и да са на разположение на пазара, 
който настоящият законодателен акт иска да регулира. Здравните заведения носят 
отговорност за изпълнението на нормите за безопасност за вътрешното 
диагностициране от клас Г.

Изменение 60
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 61
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
изделията, класифицирани в клас Г и 
предназначени за целите на преливане 
или трансплантация, могат да се 
произвеждат и използват в рамките 
на едно здравно заведение, без да 
изпълняват пълните изисквания на 
настоящия регламент, ако 
изпълняват условията, определени в 
първата алинея, основните 
изисквания в приложение I, 
приложимите хармонизирани 
стандарти, посочени в член 6, и 
приложимите общи технически 
спецификации, посочени в член 7. Тази 
дерогация е приложима единствено и 
докогато тези изделия не са на 
разположение на пазара с 
маркировката „СЕ“.

Or. en

Обосновка

Такива медицински изделия няма да бъдат пускани и да са на разположение на пазара, 
който настоящият законодателен акт иска да регулира. Здравните заведения носят 
отговорност за изпълнението на нормите за безопасност за вътрешното 
диагностициране от клас Г.

Изменение 62
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение, когато изделия, 
класифицирани в клас Г и 
предназначени за целите на преливане 
или трансплантация, не са на 
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разположение с маркировка „СЕ“ или 
са на разположение с маркировка 
„СЕ“, но не изпълняват съответните 
стандарти или спецификации, 
изисквани от ползвателите, те  
могат да се произвеждат и използват 
в рамките на едно здравно заведение, 
без да изпълняват пълните 
изисквания на настоящия регламент, 
ако изпълняват условията, 
определени в първата алинея, и 
основните изисквания (приложение I), 
както и приложимите 
хармонизирани стандарти (член 6) и 
приложимите общи технически 
спецификации (член 7).

Or. en

Обосновка

За целите на откриването на редки или нечести  трансмисивни агенти, когато няма 
на разположение маркировка „СЕ“, вътрешните изделия от клас Г следва да се 
освободят от някои от изискванията на регламента. За да се покаже съответствие, 
обаче, с актуалните изисквания по отношение на качеството и безопасността, тези 
ин витро диагностични изделия изпълняват основните изисквания (приложение I), 
хармонизирани стандарти и приложимите общи технически спецификации .

Изменение 63
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобразно класа в зависимост от риска 
и типа на изделието, производителите 
на изделия въвеждат и поддържат 
актуална системна процедура за 
събиране и преглед на опита, придобит 
от изделията им, пуснати на пазара или 
пуснати в действие, и прилагат 
необходимите коригиращи действия, 
като тази процедура се нарича по-
нататък „план за надзор след пускане на 

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

пазара/пускане в действие“. В този план 
се определят процесите за събиране, 
регистрация, предаване на 
електронната система за 
проследяване на безопасността по 
член 60 и проучване на оплакванията и 
докладите от медицински специалисти, 
пациенти или потребители за 
подозираните инциденти във връзка с 
изделия, от една страна, и за водене на 
регистър на несъответстващите 
продукти и изземвания или изтегления 
на продукти и ако се счете за 
необходимо поради естеството на 
изделието, за изпитване на образци от 
предлаганите на пазара изделия. Част от 
плана за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие е планът за 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие в 
съответствие с част Б от приложение 
ХІІ. Когато се счете, че не е необходимо 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие, това се 
обосновава и документира надлежно в 
плана за надзор след пускане на 
пазара/пускане в действие и подлежи 
на одобрението на компетентния 
орган.

Or. en

Изменение 64
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 65
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 66
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de
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Обосновка

Дистрибуторите са отговорни, в рамките на веригата на доставка, за 
безопасността на продукта. Извън тази верига отговорността за безопасността на 
продукта и за пълнотата на документацията се носи от производителя или 
вносителя.

Изменение 67
Аня Вайсгербер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) при липса на  декларация за 
съответствие от производителя или
вносителя продуктът се придружава от 
информацията, която трябва да 
предостави производителят в 
съответствие с член 8, параграф 7;

Or. de

Обосновка

Дистрибуторите са отговорни, в рамките на веригата на доставка, за 
безопасността на продукта. Извън тази верига отговорността за безопасността на 
продукта и за пълнотата на документацията се носи от производителя или 
вносителя.

Изменение 68
Аня Вайсгербер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) производителят и ако е приложимо, 
вносителят са изпълнили изискванията
съответно по член 22 и член 11, 
параграф 3.

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

Обосновка

Дистрибуторите са отговорни, в рамките на веригата на доставка, за 
безопасността на продукта. Извън тази верига отговорността за безопасността на 
продукта и за пълнотата на документацията се носи от производителя или 
вносителя.

Изменение 69
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

Следва да се направи разграничение между отделните участници във веригата на 
доставка.
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Изменение 70
Сирпа Пиетикяйнен

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 71
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 8 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) легитимния интерес от защита на 
чувствителната търговска информация;

б) легитимния интерес от защита на 
чувствителната търговска информация, 
доколкото това не застрашава 
опазването на общественото здраве;

Or. en

Изменение 72
Аня Вайсгербер

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 8 – буква д а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта с вече 
съществуващите на пазара системи 
за идентификация на медицински 
изделия.

Or. de

Обосновка

За да протича гладко процесът, е важно системите за проследяване да бъдат 
технически съвместими.

Изменение 73
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 8 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съвместимостта с другите 
системи за проследяване, използвани 
от свързаните с медицинското 
изделие заинтересовани страни.

Or. fr

Изменение 74
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Проектът на това резюме е 
част от документацията, която трябва да 

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се прави 
публично достояние и се съставя така, 
че да е ясно за целевия потребител.
Проектът на това резюме е част от 
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се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 40, и се валидира от 
същия орган.

документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 40, и се валидира от същия орган.

Or. en

Изменение 75
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Проектът на това резюме е 
част от документацията, която трябва да 
се представя на нотифицирания орган 
при оценяване на съответствието 
съгласно член 40, и се валидира от 
същия орган.

1. За изделията, класифицирани в 
класове В и Г, различни от изделията за 
оценка на действието, производителят 
изготвя резюме във връзка с 
безопасността и действието. То се 
съставя така, че да е ясно за целевия 
потребител. Това резюме се 
придружава от набора от данни, 
събрани по време на клиничното 
изпитване и клиничното 
проследяване след пускане на пазара. 
Проектът на това резюме е част от 
документацията, която трябва да се 
представя на нотифицирания орган при 
оценяване на съответствието съгласно 
член 40, и се валидира от същия орган.

Or. en

Изменение 76
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 26 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки информират 
Комисията и останалите държави 

7. Държавите членки информират 
Комисията и останалите държави 
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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.

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. Въз 
основа на този обмен на опит и на 
най-добри практики, установен 
между държавите членки, 
Комисията определя, в срок от две 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент, насоки за 
процедурите за оценка, определяне и 
нотифициране на органите за 
оценяване на съответствието и за 
наблюдението на нотифицираните 
органи, които да се изпълняват от 
съответните национални органи.

Or. en

Изменение 77
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Възлагането на подизпълнители се 
ограничава само до специфични 
задачи, свързани с оценката на 
съответствие, а необходимостта 
тези задачи да се възложат на 
подизпълнител се обосновава 
надлежно пред националния орган.

Or. en

Изменение 78
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всички поделения на органа за 
оценяване на съответствието, който 
е подал заявление, участващи в 
процедурата за оценка на 
съответствието, и по-специално 
тези, които се намират в трети 
страни, подлежат на механизма за 
нотифициране и неговата оценка, 
както е посочено в член 30.

Or. pt

Изменение 79
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията проучва всички случаи, в 
които пред нея са изразени опасения 
относно непрекъснатото изпълнение от 
страна на нотифицирания орган на 
изискванията по приложение VІ или 
възложените му задължения. Комисията 
може и по собствена инициатива да 
започне такова проучване.

1. Комисията проучва всички случаи, в 
които пред нея са изразени опасения 
относно непрекъснатото изпълнение от 
страна на нотифицирания орган на 
изискванията по приложение VІ или 
възложените му задължения. Комисията 
може и по собствена инициатива да 
започне такова проучване, 
включително внезапна проверка на 
нотифицирания орган от група за 
съвместна оценка, чийто състав 
отговаря на условията , посочени в 
член 30, параграф 3.

Or. pt

Изменение 80
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 9 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 81
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато не се счита за уместно 
доказването на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието въз основа на данните за 
клиничното действие или на части от 
тях, подходящата обосновка за такова 
изключение се предоставя на базата на 
резултатите от управлението на риска от 
страна на производителя и на базата на 
характеристиките на изделието и по-
конкретно — неговото(ите) 
предназначение(я) и предвидено 
действие и твърденията на 
производителя. Уместността на 
доказването на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието въз основа само на 
резултатите от оценката на 
аналитичното действие, трябва да бъде
надлежно обосновано в техническата 
документация по приложение ІІ.

4. Когато не се счита за уместно 
доказването на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието въз основа на данните за 
клиничното действие или на части от 
тях, подходящата обосновка за такова 
изключение се предоставя на базата на 
резултатите от управлението на риска от 
страна на производителя и на базата на 
характеристиките на изделието и по-
конкретно — неговото(ите) 
предназначение(я) и предвидено 
действие и твърденията на 
производителя. Уместността на 
доказването на съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
действието въз основа само на 
резултатите от оценката на 
аналитичното действие, трябва да бъде 
надлежно обосновано в техническата 
документация по приложение ІІ.

Освобождаването от доказване на 
съответствието с общите 
изисквания към безопасността и 
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действието въз основа на клинични 
данни съгласно първата алинея 
подлежи на предварително одобрение 
от компетентния орган.

Or. en

Изменение 82
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Данните за научната валидност, 
данните за аналитичното действие и ако 
е приложимо — данните за клиничното 
действие, се резюмират като част от 
доклада за клиничните доказателства по 
раздел 3, част А, приложение ХІІ, който 
се включва в техническата 
документация по приложение ІІ във 
връзка със съответното изделие или на 
който се позовава тази техническа 
документация.

5. Данните за научната валидност, 
данните за аналитичното действие и ако 
е приложимо — данните за клиничното 
действие, се резюмират като част от 
доклада за клиничните доказателства по 
раздел 3, част А, приложение ХІІ, който 
се включва в техническата 
документация по приложение ІІ във 
връзка със съответното изделие и той е 
достъпен за обществеността чрез 
електронната система по член 51 по 
време на пускането на пазара на 
изделието.

Or. en

Изменение 83
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени, от 

4. Всички изпитвания на клиничното 
действие се планират и провеждат така, 
че правата, безопасността и здравето на 
участниците в тези изпитвания на 
клиничното действие да са защитени, от 



PE510.668v01-00 24/40 AM\935390BG.doc

BG

една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 
са надеждни и солидни, от друга.

една страна, и че клиничните данни от 
изпитването на клиничното действие да 
са надеждни и солидни, от друга. 
Осъществяването на изпитвания на 
клиничното действие подлежи на 
положително становище от 
отговорната комисия по етика.

Or. en

Изменение 84
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които в своята 
съвкупност притежават необходимите 
квалификации и опит. При оценката се 
взема предвид мнението на поне едно 
лице, чиято основна област на интерес 
не е научна. Отчита се мнението на поне 
един пациент. Осъществяването на 
изпитвания на клиничното действие 
подлежи на положително становище 
от отговорната комисия по етика.

Or. en

Изменение 85
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) регистрацията на изпитванията на 
клиничното действие в съответствие с 
член 50;

а) регистрацията на изпитванията на 
клиничното действие в съответствие с 
член 50 и генерираните клинични 
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данни;

Or. en

Изменение 86
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информацията във връзка с 
изпитванията на клиничното действие, 
провеждани в повече от една държава 
членка при единно заявление съгласно 
член 56;

в) информацията във връзка с 
изпитванията на клиничното действие, 
провеждани в повече от една държава 
членка и генерираните клинични 
данни при единно заявление съгласно 
член 56;

Or. en

Изменение 87
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната ѝ
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. С изключение на 
информацията по член 50, събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна само 
за държавите членки и Комисията.

2. При създаване на електронната 
система по параграф 1 Комисията 
обезпечава оперативната ѝ
съвместимост с базата данни на ЕС за 
клиничните изпитвания на лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
създадена съгласно член […] от 
Регламент (ЕС) № [позоваване на 
бъдещия регламент за клиничните 
изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба]. С изключение на 
информацията по член 50 и член 51, 
букви а), в) и г), събраната и 
обработената информация в 
електронната система е достъпна само 
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за държавите членки и Комисията.

Or. en

Обосновка

По причини, свързани с прозрачността и общественото здраве. Не съществува 
причина да се предотвратява достъпът на  независимите учени до данни относно 
клиничното действие и увреждания на здравето.

Изменение 88
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
85, за да определя каква друга 
информация относно изпитванията 
на клиничното действие, събрана и
обработена в електронната система, 
е публично достъпна с оглед на 
оперативната съвместимост с базата 
данни на ЕС за клиничните изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна 
употреба, създадена съгласно Регламент
(ЕС) № [позоваване на бъдещия 
регламент за клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба]. Прилага се член 50, 
параграфи 3 и 4.

3. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
85 за определяне на техническите 
изисквания и параметри с оглед на 
оперативната съвместимост с базата 
данни на ЕС за клиничните изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна 
употреба, създадена съгласно Регламент
(ЕС) № [позоваване на бъдещия 
регламент за клиничните изпитвания на 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба].

Or. en

Изменение 89
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако спонсорът внесе промени в 
изпитване на клиничното действие, 
които е вероятно да имат съществено 
отражение върху безопасността или 
правата на участниците или върху 
солидността или надеждността на 
клиничните данни от изпитването, той 
уведомява съответната(ите) държава 
членка (държави членки) за основанията 
и съдържанието на тези промени. 
Уведомлението се придружава от 
актуална версия на съответната 
документация по приложение ХІІІ.

1. Ако спонсорът внесе промени в 
изпитване на клиничното действие, 
които е вероятно да имат съществено 
отражение върху безопасността или 
правата на участниците или върху 
солидността или надеждността на 
клиничните данни от изпитването, той 
уведомява съответната(ите) държава 
членка (държави членки) и 
съответната комисия по етика за 
основанията и съдържанието на тези 
промени. Уведомлението се придружава 
от актуална версия на съответната 
документация по приложение ХІІІ.

Or. en

Изменение 90
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Спонсорът може да приложи 
промените по параграф 1 най-рано 30 
дни след уведомлението, освен когато 
съответната държава членка уведоми 
спонсора за отказа си въз основа на 
съображения във връзка с 
общественото здраве, безопасността 
на пациентите или държавната 
политика.

2. Спонсорът може да приложи 
промените по параграф 1 най-рано 30 
дни след уведомлението, освен когато 
съответната държава членка уведоми 
спонсора за своя надлежно обоснован 
отказ.

Or. en

Обосновка

Ограничаването на основанията за отказ, както е предложено в първоначалния 
текст, погрешно би изключило аспекти като например недостатъчно релевантни или 
недостатъчно надеждни данни и други етични съображения. Промените в 
клиничните изпитвания, предложени от спонсори, не следва да дават възможност за 
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понижаване на научните или етичните стандарти, обосновано от търговски 
интереси.

Изменение 91
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати изпитване на 
клиничното действие или поиска 
съществена промяна или временно 
спиране на изпитване на клиничното 
действие, или е била уведомена от 
спонсора за преждевременно 
прекратяване на изпитване на 
клиничното действие 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 51.

1. Когато държава членка откаже, 
преустанови или прекрати изпитване на 
клиничното действие или поиска 
съществена промяна или временно 
спиране на изпитване на клиничното 
действие, или е била уведомена от 
спонсора за преждевременно 
прекратяване на изпитване на 
клиничното действие поради 
съображения във връзка с 
безопасността, държавата членка 
съобщава тези факти и решението си 
и мотивите за него на всички държави 
членки и на Комисията чрез 
електронната система по член 51.

Or. en

Изменение 92
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок до една година след края на 
изпитването на клиничното действие 
спонсорът представя на съответните 
държави членки резюме на резултатите 
от изпитването на клиничното действие 
под формата на доклада за изпитване на 
клиничното действие по раздел 2.3.3, 

3. В срок до една година след края на 
изпитването на клиничното действие 
спонсорът представя на съответните 
държави членки резюме на резултатите 
от изпитването на клиничното действие 
под формата на доклада за изпитване на 
клиничното действие по раздел 2.3.3, 
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част А, приложение ХІІ. Когато поради 
научни съображения не е възможно да 
се представи докладът за изпитване на 
клиничното действие в срок до една 
година, той се представя възможно най-
скоро след това. В този случай в 
протокола за изпитване на клиничното 
действие по раздел 2.3.2, част А, 
приложение ХІІ се посочва кога 
резултатите от изпитването на 
клиничното действие ще бъдат 
представени, както и се разясняват 
причините за закъснението.

част А, приложение ХІІ, заедно с 
всички данни, събрани по време на 
изпитването на клиничното 
действие, включително 
отрицателните заключения. Когато 
поради научни съображения не е 
възможно да се представи докладът за 
изпитване на клиничното действие в 
срок до една година, той се представя 
възможно най-скоро след това. В този 
случай в протокола за изпитване на 
клиничното действие по раздел 2.3.2, 
част А, приложение ХІІ се посочва кога 
резултатите от изпитването на 
клиничното действие ще бъдат 
представени, както и се разясняват 
причините за закъснението.

Or. en

Обосновка

Подобни данни вече са на разположение на спонсора и се съобщават на държавата 
членка с цел подходящ статистически контрол.

Изменение 93
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 56 – 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 

2. Съответните държави членки в срок
до шест дни след представяне на 
единното заявление се договарят коя
държава членка да бъде координираща 
държава членка. Държавите членки и 
Комисията се договарят, в рамките 
на правомощията на 
Координационната група по 
медицинските изделия, относно ясни 
правила за определяне на
координиращата държава членка.
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спонсора държава членка ще бъде
координиращата държава членка. Ако 
държава членка, различна от 
предложената от спонсора, стане 
координираща държава членка, 
сроковете по член 49, параграф 2 
започват да текат в деня след 
приемане на възложената задача.

Or. en

Обосновка

Решението, предложено от текста на Комисията, позволява спонсорите да подберат 
компетентните органи, които прилагат по-малко строги стандарти, тези, които 
разполагат с по-малко ресурси или са претоварени с голям брой искания, което 
отежнява предложеното мълчаливо одобрение на клинични изпитвания. Рамка за 
вземане на решения относно координиращата държава членка може да бъде 
създадена от вече предложената КГМИ в съответствие с нейните задачи, описани в 
член 80.

Изменение 94
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът регистрира цялата 
информация за:

1. Спонсорът регистрира и въвежда в 
електронната система за 
клиничните изпитвания, посочена в 
член 51, цялата информация за:

Or. en

Изменение 95
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяко сериозно увреждане на 
здравето, което има причинно-
следствена връзка с изделието за оценка 
на действието, референтното изделие 
или процедурата на изпитване или ако 
такава причинно-следствена връзка е 
разумно възможна;

а) всяко увреждане на здравето, което 
има причинно-следствена връзка с 
изделието за оценка на действието, 
референтното изделие или процедурата 
на изпитване или ако такава причинно-
следствена връзка е разумно възможна;

Or. en

Изменение 96
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При изпитване на клиничното 
действие, за което спонсорът е 
използвал единното заявление по член 
56, той докладва всяко събитие по 
параграф 2 чрез електронната система, 
посочена в член 51. При получаване 
докладът се предава по електронен път 
на всички съответни държави членки.

При клинично изпитване, за което 
спонсорът е използвал единното 
заявление по член 56, той докладва 
всяко събитие по параграфи 1 и 2 чрез 
електронната система, посочена в член 
51. При получаване докладът се предава 
по електронен път на всички съответни 
държави членки.

Or. en

Изменение 97
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 98
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки и Комисията 
развиват и гарантират оперативна 
съвместимост между националните 
регистри и електронната система за 
проследяване на безопасността по 
член 60, за да се гарантира 
автоматизираният износ на данни до 
тази система, като същевременно се 
избягва дублирането на регистрите.

Or. en

Обосновка

Висококачествените регистри за широки групи от населението ще предотвратят 
фрагментацията на регистрите и ще дадат възможност за по-адекватна представа 
за безопасността и ефикасността на медицинските изделия.

Изменение 99
Нора Бера

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. fr

Изменение 100
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Събраната и обработената чрез 
електронната система информация е 
достъпна за компетентните органи на 
държавите членки, Комисията и 
нотифицираните органи, както и — без 
да се засяга запазването на 
интелектуалната собственост —
здравните специалисти и 
обществеността. Данните, посочени 
в член 60, параграф 1, букви а)—д), не 
се считат за поверителна търговска 
информация.

Or. en

Обосновка

Достъпът до клинични данни е от съществено значение за запазване на 
прозрачността на системата и за анализ от независими учени и професионални 
медицински организации. Никаква интелектуална собственост или чувствителна 
търговска информация не е включена в подобни клинични данни.

Изменение 101
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3
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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.

заличава се

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент следва да се установи подходящо равнище на информация.

Изменение 102
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 103
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за регламент
Член 90 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Той се прилага от [пет години след 
влизането му в сила].

2. Той се прилага от [три години след 
влизането му в сила].

Or. en

Изменение 104
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 5 – раздел 1 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. за изделия, класифицирани в клас В 
или Г, — резюме във връзка с 
безопасността и действието;

15. за изделия, класифицирани в клас В 
или Г, — резюме във връзка с 
безопасността и действието и пълния 
набор от данните, събрани по време 
на клиничното изследване и 
клиничното проследяване след 
пускане на пазара.

Or. en

Изменение 105
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 1 – точка 4 – подточка 4.4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.4. На случаен принцип 
нотифицираният орган извършва 
внезапни проверки в заводите на 
производителя и ако е необходимо, в 
заводите на доставчиците и/или 
подизпълнителите на производителя, 
които могат да се съчетаят с 

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

периодичната оценка на надзора по 
раздел 4.3 или да се извършват в 
допълнение към тази оценка на надзора. 
Нотифицираният орган изготвя план за 
внезапните проверки, който определя 
периодичност от не по-малко от една 
инспекция годишно и който не трябва 
да се съобщава на производителя.

Or. en

Изменение 106
Нора Бера

Предложение за регламент
Приложение 8 – раздел 2 – точка 6 – подточка 6.2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) При решението си нотифицираният 
орган надлежно взема предвид 
становището, изразено от съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или ЕМА. Той съобщава
своето окончателно решение на 
съответния компетентен орган за 
лекарствените продукти или ЕМА. 
Сертификатът за изследване на проекта 
се издава съгласно раздел 6.1, буква г).

д) При решението си нотифицираният 
орган надлежно взема предвид 
становището, изразено от съответния 
компетентен орган за лекарствените 
продукти или ЕМА. Ако 
нотифицираният орган се отклони 
от тази позиция, той обосновава
своето окончателно решение на 
съответния компетентен орган за 
лекарствените продукти или ЕМА. Ако 
не бъде постигнат компромис, 
въпросът се отнася до КГМИ. 
Сертификатът за изследване на проекта 
се издава съгласно раздел 6.1, буква г).

Or. en

Обосновка

В предложението се посочва, че нотифицираният орган „надлежно взема предвид“ 
становището, изразено от ЕМА (приложение VIII, подточка 6.2, буква д)). Това дава 
широка възможност за тълкувания и макар нотифицираният орган да няма 
задължение да се съобрази със становището на ЕМА, изглежда доста малко вероятно 
да го пренебрегне. Така че е необходимо определение за това, какво се случва при 
несъответствие на оценките на ЕМА и на нотифицирания орган.
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Изменение 107
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 1 – подточка 1.2.1 – подточка 1.2.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.1.4 Данните за аналитичното 
действие се резюмират като част от
доклада за клиничните доказателства.

Пълният набор от данни за 
аналитичното действие придружава
доклада за клиничните доказателства и 
може да се резюмира като част от 
него.

Or. en

Обосновка

С цел адекватен надзор; наборът от данни вече съществува и не представлява 
допълнителна тежест.

Изменение 108
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 1 – подточка 1.2.2 – подточка 1.2.2.5

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2.5 Данните за клиничното 
действие се резюмират като част от
доклада за клиничните доказателства.

1.2.2.5 Пълният набор от данни за 
клиничното действие придружава
доклада за клиничните доказателства и 
може да се резюмира като част от 
него.

Or. en

Обосновка

С цел адекватен надзор; наборът от данни вече съществува и не представлява 
допълнителна тежест.

Изменение 109
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш
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Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 1 – подточка 1.2.2 – подточка 1.2.2.6 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за изделията, класифицирани в клас В 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
докладът за изпитването на клиничното 
действие включва метода за анализ на 
данните, заключението от изпитването и 
съответните детайли от протокола за 
изпитването;

– за изделията, класифицирани в клас В 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
докладът за изпитването на клиничното 
действие включва метода за анализ на 
данните, заключението от изпитването и 
съответните детайли от протокола за 
изпитването, както и пълния набор от 
данни;

Or. en

Изменение 110
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 1 – подточка 1.2.2 – подточка 1.2.2.6 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
докладът за изпитването на клиничното 
действие включва метода за анализ на 
данните, заключението от изпитването, 
съответните детайли от протокола за 
изпитването и точките с 
индивидуалните данни.

– за изделията, класифицирани в клас Г 
съгласно правилата по приложение VІІ, 
докладът за изпитването на клиничното 
действие включва метода за анализ на 
данните, заключението от изпитването, 
съответните детайли от протокола за 
изпитването и пълния набор от данни.

Or. en

Изменение 111
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 2 – подточка 2.2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко действие при изпитването на Всяко действие при изпитването на 
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клиничното действие, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на 
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г., 
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, Корея, през 2008 г.

клиничното действие, като се започне от 
първоначалното разглеждане на 
необходимостта и обосновката на 
изпитването и се стигне до 
публикуването на резултатите, се 
извършва съобразно признатите етични 
принципи, например тези в 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация за 
етичните принципи при провеждане на 
клинични изпитвания върху хора, 
приета на 18-та обща асамблея на 
Световната медицинска асоциация в 
Хелзинки, Финландия, през 1964 г., 
последно изменена на 59-та обща 
асамблея на Световната медицинска 
асоциация в Сеул, Корея, през 2008 г. 
Съответствието с горепосочените 
принципи се предоставя чрез 
положително становище на 
съответната комисия по етика.

Or. en

Изменение 112
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 2 – подточка 2.3 – подточка 2.3.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладът за изпитване на клиничното 
действие, подписан от медицински 
специалист или друго квалифицирано 
лице с такова право, съдържа 
документалната информация за 
протокола за изпитване на клиничното 
действие, резултатите и заключенията 
от изпитването на клиничното действие, 
включително и отрицателните 
заключения. Резултатите и 
заключенията трябва да са прозрачни, 
обективни и клинично относими. 
Докладът трябва да съдържа достатъчно 
информация, за да бъде разбран от 

Докладът за изпитване на клиничното 
действие, подписан от медицински 
специалист или друго квалифицирано 
лице с такова право, съдържа 
документалната информация за 
протокола за изпитване на клиничното 
действие, резултатите и заключенията 
от изпитването на клиничното действие, 
включително и отрицателните 
заключения. Резултатите и 
заключенията трябва да са прозрачни, 
обективни и клинично относими. 
Докладът трябва да съдържа достатъчно 
информация, за да бъде разбран от 
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независима трета страна без препратки 
към други документи. Ако е 
приложимо, докладът съдържа и 
измененията в протокола или 
отклоненията и изключените данни с 
подходяща обосновка.

независима трета страна без препратки 
към други документи. Ако е 
приложимо, докладът съдържа и 
измененията в протокола или 
отклоненията и изключените данни с 
подходяща обосновка. Докладът се 
придружава от доклада за 
клиничните доказателства, както е 
описано в точка 3.1, и е достъпен за 
обществеността чрез електронната 
система по член 51 по време на 
пускането на пазара на изделието.

Or. en

Изменение 113
Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

Предложение за регламент
Приложение 12 – раздел 1 – точка 3 – подточка 3.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.3 Клиничните доказателства и 
документацията в тази връзка се 
актуализират през целия жизнен цикъл 
на съответното изделие с данните, 
получени от изпълнението на плана на 
производителя за надзор след пускане 
на пазара/пускане в действие по член 8, 
параграф 5, който включва план за 
проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие на изделието 
съгласно част Б от настоящото 
приложение.

3.3 Данните за клиничните 
доказателства и документацията в тази 
връзка се актуализират през целия 
жизнен цикъл на съответното изделие с 
данните, получени от изпълнението на 
плана на производителя за надзор след 
пускане на пазара/пускане в действие по 
член 8, параграф 5, който включва план 
за проследяване след пускане на 
пазара/пускане в действие на изделието 
съгласно част Б от настоящото 
приложение. Данните за клиничните 
доказателства и техните последващи 
актуализации чрез проследяването 
след пускането на пазара са достъпни 
за обществеността чрез 
електронните системи, посочени в 
членове 51 и 60.

Or. en


