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КРАТКА ОБОСНОВКА

В допълнение към хоризонталните аспекти, общи за законодателството в областта на 
медицинските изделия, регламентът представлява конкретен напредък по отношение на 
въвеждането на класификация, основана на риска, генерализирането на оценката на 
съответствието от страна на нотифицирания орган и въвеждането на задължения по отношение 
на клиничните доказателства, които докладчикът по становище изцяло подкрепя.

Голяма част от предложените изменения са идентични с представените във връзка с проекта на 
регламент относно медицинските изделия предвид многобройните сходства между двата 
регламента. При все това „действието“ и сигурността на ин витро диагностичните медицински 
изделия не могат да бъдат оценявани съгласно същите критерии като прилаганите за 
медицинските изделия критерии. Следователно определени изменения, които са приложими за 
медицинските изделия, просто не са адаптирани, нито подходящи по отношение на настоящия 
регламент.

Докладчикът предлага някои конкретни изменения по следните въпроси:

Изключения „in house“

Директива 98/79/ЕО относно диагностичните медицински изделия in vitro, която 
понастоящем се прилага, позволява на здравните заведения да разработват свои 
собствени ин витро диагностични медицински изделия, ако те са предназначени за 
вътрешна употреба, под наименованието „вътрешни тестове“ (in house), без да е 
необходимо да се подчиняват на разпоредбите за съответствие на приложимото 
законодателство, независимо от естеството на изделието. Новото предложение за 
регламент ограничава приложното поле на това изключение до класове А, Б и В; 
следователно тестовете от клас Г (например, скринигово изследване за ХИВ/СПИН), 
развити „in house“, трябва от този момент да са в съответствие с бъдещия регламент. 
Докладчикът подкрепя този подход предвид чувствителния характер на съответните 
изделия и подкрепя също така възможността за дерогация от процедурите за оценка на 
съответствието по причини, свързани с общественото здраве, каквато е предвидена в 
член 45. Докладчикът счита, че въпреки това е необходимо да се поясни какви видове 
здравни заведения трябва да се ползват от тази дерогация.

Включване на „прогнозни“ генетични тестове

Докладчикът по становище подкрепя предложението на комисията за включване в настоящия 
регламент на генетичните тестове, наричани „прогнозни тестове“, които дават информация 
относно предразположението към клинично състояние или заболяване. Целесъобразно е обаче 
да се въведе определение на генетичните тестове и да се внесат определен брой уточнения, за да 
се гарантира добра рамка за всички тези видове тестове.

Докладчикът признава, че държавите членки са тези, които избират по какъв начин да отговорят 
на въпросите от етично естество, които може да повдигне използването на някои от тези 
тестове.

Той счита обаче, че съществуват възможни пътища за сближаване относно рамката за 
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предоставянето на някои изделия и изделия за самотестване (съгласие, предписание), и 
приканва държавите членки да ги задълбочат.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазари защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

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 ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие. 

(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 – когато е необходимо, например 
когато за един и същ продукт 
държавите членки са взели различни 
решения на национално равнище –
дали даден продукт се включва в 
определението на ин витро 
диагностично медицинско изделие или 
на принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие. 

Or. en

Обосновка

Текстът трябва да бъде съгласуван с разпоредбите на член 3, параграф 1.

Изменение 2

Предложение за регламент

Съображение 25a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) За да се гарантира, че рискът от 
нанасяне на вреди, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя, 
не се прехвърля на пациентите, 
пострадали от ин витро 
диагностични медицински изделия, и 
че платците носят отговорност за 
разходите за лечението, 
производителите следва да сключат 
застраховка за покриване на 
отговорностите с подходящо 
минимално покритие.

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, все още не съществува задължение за сключване на застраховка за 
покриване на вреди. По такъв начин рискът от нанасяне на вреди, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя, несправедливо се прехвърля на пациентите, 
пострадали от дефектни изделия, и платците, носещи отговорност за разходите за 
лечението. В съответствие с вече действащите правила в областта на 
лекарствените продукти производителите на изделия следва също да бъдат 
задължени да сключат застраховка за покриване на отговорностите с подходящи 
минимални суми на покритието.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За високорисковите ин витро 
диагностични 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.

(32) За диагностичните медицински 
изделия, класифицирани в клас В и Г,
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.

Or. en
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Обосновка

С цел избягване на двусмисленост по отношение на формулировката на член 24. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че тестовете, които са предназначени за прогнозиране на 
заболявания, са IVD и попадат в обхвата на Регламента за IVD. Това следва да се 
прилага независимо дали тестовете са с висока прогнозна стойност (например 
генетичен тест за болестта на Хънтингтън) или само предоставят информация за 
незначително увеличаване на риска от заболяване (какъвто е случаят с тестването за 
генетична предразположеност за много на брой широко разпространени заболявания).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. „генетичен тест“ означава тест, 
който се осъществява за здравни 
цели, в това число анализ на 
биологични проби от човешки 
произход, и предназначен специално за 
идентифициране на генетичните 
характеристики на дадено лице, 
които са наследени или придобити по 
време на ранното пренатално 
развитие;

Or. en
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Обосновка

Тъй като регламентът съдържа правила относно ин витро диагностичните изделия 
за целите на генетичното тестване, следва да се даде определение на термина 
„генетични тестове“. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) „изделие за еднократна употреба“ е 
изделие, което е предназначено за 
използване при един пациент в рамките 
на единична процедура и което е било 
изпитвано и чиято повторна 
употреба е доказано невъзможна.

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

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

Or. en

Обосновка

Производителите не следва да имат възможността да назовават своите продукти 
изделия „за еднократна употреба“, без да са доказали с обективни съображения 
невъзможността за повторна употреба  на медицинското изделие.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) „изделие, предназначено за 
еднократна употреба“ означава 
изделие, което е предназначено за 
използване при един пациент в 
рамките на единична процедура и 
чиято повторна употреба не е 
доказано невъзможна;



PE508.086v01-00 8/32 PA\931903BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Чрез разширяване на определението за „изделие за еднократна употреба“, ако 
невъзможността за повторна употреба на изделието за еднократна употреба не е 
доказана, на извършващото преработка лице се предоставя възможност за 
преработка, ако е доказано, че такава преработка е безопасна и е в съответствие с 
разпоредбите на член 15. Информацията върху етикета и информацията в 
указанията за употреба (както е определено в раздел 19.2 и 19.3 от приложение I) 
следва да бъде съответно променена, за да отразява въведеното разграничение 
между „изделие за еднократна употреба“ и „изделие, предназначено за еднократна 
употреба“.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – точка 8б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) „изделие за многократна 
употреба“означава изделие, което е 
годно за повторна употреба и което е 
придружено от информация за 
подходящите процеси, даващи 
възможност за повторна употреба, 
включително почистване, 
дезинфекция, опаковане и ако е 
уместно, метод за стерилизация на 
изделието, което трябва да бъде 
повторно стерилизирано, както и 
всяко ограничение по отношение на 
броя на повторните употреби;

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота и за разлика от изделията „предназначени за еднократна 
употреба“, изделията с доказана годност за повторна употреба следва да бъдат 
определяни като изделия „за многократна употреба“. 

Изменение 9

Предложение за регламент
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Член 2 – точка 15a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15а. „услуга на информационното 
общество“ означава всяка услуга, по 
правило предоставяна срещу 
заплащане, от разстояние, чрез 
електронни средства и по 
индивидуално искане на получател на 
услуги.

Or. en

Обосновка

Езикът в областта на преките продажби в интернет би могъл да стане много по-
ясен чрез възпроизвеждането, като минимално условие, на утвърденото определение 
на ЕС за „услуги на информационното общество“ от Директива 98/48/ЕО, а не само 
чрез позоваване на него.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 „ин витро 
диагностично медицинско изделие“ или 
„принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 84, 
параграф 3.

Комисията може по своя инициатива 
или по искане на държава членка, чрез 
актове за изпълнение, да определя 
дали конкретен продукт или категория 
или група продукти попада в обхвата на 
определенията на „ин витро 
диагностично медицинско изделие“ или 
„принадлежност към ин витро 
диагностично медицинско изделие“. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 84, 
параграф 3.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. С изключение на член 59, параграф 4, 
изискванията по настоящия регламент 
не се прилагат към изделията, 
класифицирани в класове А, Б и В 
съгласно правилата по приложение VІІ 
и произвеждани и използвани само в 
едно лечебно заведение, при условие че 
производството и употребата са 
единствено в рамките на единната 
система за управление на качеството в 
лечебното заведение, като самото 
лечебното заведение отговаря на 
изискванията по стандарт EN ISO 15189 
или на друг еквивалентен признат 
стандарт. При все това изискванията 
на настоящия регламент 
продължават да се прилагат за 
клинични или търговски патологични 
лаборатории, чиято основна цел не са 
здравните грижи (например грижи за 
пациенти и лечението им) или 
подобряването на общественото 
здраве. 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

Следва да стане ясно, че освобождаването обхваща единствено институции, които 
са част от системата на общественото здравеопазване.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Текстът има за цел да осигури съгласуваност с приетия неотдавна Регламент 
относно европейската стандартизация и по-конкретно да гарантира най-доброто 
използване на пълния набор от съответни технически спецификации. Вж. също така 
изменението, с което се въвежда нова алинея 1а (нова) във връзка с този въпрос.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато приема общи технически 
спецификации (ОТС), посочени в 
параграф 1, Комисията не накърнява 
съгласуваността на европейската 
система за стандартизация. ОТС са 
съгласувани, когато не влизат в 
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противоречие с европейските 
стандарти, тоест когато те 
обхващат области, за които не 
съществуват хармонизирани 
стандарти, за които не е предвидено 
приемането в разумен срок на нови 
европейски стандарти, за които 
съществуващите стандарти не са 
навлезли на пазара или за които тези 
стандарти са изгубили своята
актуалност или са се оказали явно 
недостатъчни съгласно данните от 
проследяването на безопасността и 
надзора, и за които не е предвидено 
транспонирането в разумен срок на 
техническите спецификации в 
европейските стандартизационни 
документи.

Or. en

Обосновка

Текстът има за цел да осигури съгласуваност с приетия неотдавна Регламент 
относно европейската стандартизация и по-конкретно да гарантира най-доброто 
използване на пълния набор от съответни технически спецификации.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията приема ОТС, посочени 
в параграф 1, след провеждане на 
консултации с КГМИ, които 
включват също представител на 
европейската организация по 
стандартизация.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Производителят гарантира, че изделието 
е придружено от инструкциите и
информацията за безопасност, която 
трябва да се предоставя в съответствие с 
раздел 17 от приложение І на език,
определен от заинтересованата 
държава членка, който е лесно 
разбираем от целевия потребител.

Or. en

Обосновка

На пациентите и потребителите трябва да се предоставя информация на техния 
собствен език.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 

9. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на изделието, на 
официален език на Съюза, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко коригиращо действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с изделията, които 
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те са пуснали на пазара или в действие. те са пуснали на пазара или в действие. 

Ако даден компетентен орган счита 
или има основания да счита, че 
определено изделие е причинило вреди, 
той гарантира, че потребителят, на 
когото е нанесена потенциална вреда, 
правоприемникът на потребителя, 
здравноосигурителното дружество на 
потребителя или други трети лица, 
засегнати от вредите, причинени на 
потребителя, могат също да изискат 
от производителя информацията, 
посочена в алинея първа. 

Or. en

Обосновка

В миналото потребителите, на които са били причинени вреди, както и 
задължителните здравни осигуровки, които са поемали разходите за лечението, 
често са се въздържали от завеждане на дело за вреди, тъй като не е било ясно дали 
изделието е дефектно и е причинило вредите. Чрез засилване на правото на 
информация се премахва опасността от липса на съответна информация.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 10 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите разполагат с 
подходяща застраховка за покриване 
на отговорностите, обхващаща 
всички вреди, които могат да бъдат 
причинени на потребителите от 
техните изделия. Тази застраховка 
покрива най-малко вредите, 
причинени в следните случаи:
а) в случай на смърт или нараняване 
на потребителя; или
б) в случай на смърт или нараняване 
на множество потребители поради 
употребата на едно и също изделие. 

Or. en
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Обосновка

Съгласно Директива 85/374/ЕИО относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, все още не съществува задължение за сключване на застраховка за 
покриване на вреди. По такъв начин рискът от нанасяне на вреди, както и рискът от 
несъстоятелност на производителя, несправедливо се прехвърля на пациентите, 
пострадали от дефектни изделия, и платците, носещи отговорност за разходите за 
лечението. В съответствие с вече действащите правила в областта на 
лекарствените продукти производителите на изделия следва също да бъдат 
задължени да сключат застраховка за покриване на отговорностите с подходящи 
минимални суми на покритието.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно член 9 производителят е 
определил упълномощен представител;

б) съгласно член 9 производителят е
идентифициран и той е определил 
упълномощен представител;

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че вносителят е идентифицирал производителя.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) съгласно член 8, параграф 10, 
алинея 1 производителят е сключил 
застраховка за покриване на 
отговорностите с подходящо 
покритие, освен ако самият вносител 
не може да гарантира достатъчно 
покритие, отговарящо на същите 
изисквания. 

Or. en
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Обосновка

Вносителят следва да гарантира, че производителят изпълнява своите задължения по 
отношение на застраховката. 

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и 
упълномощения му представител и ако е 
необходимо, предприемат
необходимото коригиращо действие, за 
да приведат изделието в съответствие, 
да го изтеглят или да го изземат. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал сертификат 
в съответствие с член 43 за даденото 
изделие, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
действия.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да считат, че дадено изделие, 
което са пуснали на пазара, не 
съответства на настоящия регламент, 
незабавно информират производителя и
когато е приложимо, упълномощения 
му представител и ако е необходимо,
гарантират, че необходимото 
коригиращо действие, за да приведат 
изделието в съответствие, да го изтеглят 
или да го изземат, е предприето и 
изпълняват това действие. Когато 
изделието представлява риск, 
вносителите информират незабавно 
компетентните органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
изделието и ако е приложимо, 
нотифицирания орган, издал сертификат 
в съответствие с член 43 за даденото 
изделие, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви изпълнени коригиращи 
действия.

Or. en

Обосновка

С цел предотвратяване на размиване на информация или отговорност, 
производителят или когато е приложимо, неговият упълномощен представител, е 
единственото лице, отговарящо за предприемане на коригиращи действия по 
отношение на продукта. Вносителите не следва да предприемат самостоятелно 
никакви коригиращи действия, а единствено да прилагат тези действия в 
съответствие с решенията на производителите. 
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
съществена промяна на 
характеристиките му във връзка с 
действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото. 

1. Всяко физическо или юридическо 
лице, което предоставя на пазара 
елемент, специално предназначен да 
замени идентична или сходна 
неразделна част или компонент на 
изделие, който е дефектен или изхабен, 
за да запази или възстанови 
функционалността на изделието без 
промяна на характеристиките му във 
връзка с действието или безопасността, 
гарантира, че елементът не оказва 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и действието на 
изделието. На разположение на 
компетентните органи на държавите 
членки се съхраняват доказателства с 
оглед на горепосоченото. 

Or. en

Обосновка

Формулировката „съществена“ може да доведе до различни тълкувания на фактите 
и, поради тази неопределеност, до непоследователно прилагане на изискванията. 
Промените във връзка с действието или безопасността на изделието следва във 
всички случаи да водят до класификация на продукта като ново медицинско изделие.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Елемент, който е специално 
предназначен да замени част или 
компонент на изделие и който 
съществено променя характеристиките 

2. Елемент, който е специално 
предназначен да замени част или 
компонент на изделие и който променя 
характеристиките във връзка с 
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във връзка с действието или 
безопасността на изделието, се счита за 
изделие.

действието или безопасността на 
изделието, се счита за изделие и 
изпълнява изискванията, определени в 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Формулировката „съществено“ може да доведе до различни тълкувания на фактите 
и, поради тази неопределеност, до непоследователно прилагане на изискванията. 
Промените във връзка с действието или безопасността на изделието следва във 
всички случаи да водят до класификация на продукта като ново медицинско изделие.

Изменение 23

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, и на езика на държавата, 
в която изделието е предоставено 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

Обосновка

Този документ следва да е публично достъпен и написан на език, лесно разбираем за 
потребителите, медицинските специалисти и пациентите.  

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се установят еднакви изисквания  за нотифицираните органи във всички 
държави членки и за да се осигурят справедливи и уеднаквени условия, следва да се 
заличи терминът „минимални“.  

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да се установят еднакви изисквания  за нотифицираните органи във всички 
държави членки и за да се осигурят справедливи и уеднаквени условия, следва да се 
заличи терминът „минимални“.  
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ако е необходимо, уведомлението следва да уточнява кой клас изделия могат да 
оценяват нотифицираните органи. Някои високорискови изделия следва да се 
оценяват единствено от нотифицираните органи, изпълняващи специфичните 
изисквания, установени от Европейската комисия посредством делегирани актове.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да изготви списък на кодовете и 
съответстващите типове изделия, за да 
определи сферите на компетентност на 
нотифицираните органи, които 
държавите членки посочват в 
нотификацията си. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в член 84, параграф 2.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да изготви списък на кодовете и 
съответстващите класове в зависимост 
от риска и типове изделия, за да 
определи сферите на компетентност на 
нотифицираните органи, които 
държавите членки посочват в 
нотификацията си. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
предвидена в член 84, параграф 2.
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Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Най-малко 14 дни преди решението 
компетентният орган нотифицира 
КГМИ и Комисията за своето планирано 
решение. Това решение се прави 
публично достояние в европейската 
банка данни.

Or. en

Обосновка

Това решение следва да е достъпно, за да се улеснят хармонизираните практики в 
цяла Европа.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По своя инициатива или по искане на 
държава членка, Комисията може,
чрез актове за изпълнение, да вземе 
решение за прилагането на правилата за
класификация по приложение VІІ към 
дадено изделие или категория или група 
изделия за определяне на 
класификацията им. Това решение се 
взима по-специално с цел разрешаване 
на въпроса с различаващите се в 
отделните държави членки решения 
относно класификацията на 
изделията. 

Or. en
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Обосновка

Настоящият текст на член 39 не съдържа ясна процедура за случаите на различна 
оценка на изделия от различни компетентни органи. В такива случаи Комисията 
следва в крайна сметка да вземе решение относно прилагането на специфично 
правило, свързано с дадено изделие, за да се осигури уеднаквено прилагане на равнище 
ЕС.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 9 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Броят на внезапните проверки в раздел 4.4, приложение VIII трябва ясно да се 
определели, за да се засили необходимият контрол и да се гарантират внезапни 
проверки на същото равнище и със същата честота във всички държави членки. 
Поради тази причина следва да се извършват внезапни проверки най-малко веднъж на 
всеки цикъл на сертификация и за всеки производител и всяка група подобни изделия. 
Поради жизненоважното значение на този инструмент обхватът и процедурите на 
внезапните проверки следва да се определят в самия регламент вместо в последващи 
правила като акт за изпълнение.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато процедура за оценяване на 
съответствието налага участието на 

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

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 се подава едновременно 
до повече от един нотифициран орган за 
една и съща дейност по оценяване на 
съответствието.

Or. en

Обосновка

За да се избегнат различни интерпретации, следва тази разпоредба да се поясни.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Докладването за инциденти или коригиращи действия във връзка с безопасността не 
следва да споменава само сериозните инциденти, а всички инциденти и чрез 
разширяване на определението за инцидент в член 2, точка – да включва нежелани 
странични ефекти.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки координират 
помежду си разработването на 

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

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

Or. en

Обосновка

Това би представлявало ограничение за някои потребители, които може да нямат 
достъп до мрежата или необходимия опит за използване на такива инструменти. 
Поради това националните органи следва да предвидят друг формат за докладване.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 60 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Докладите и информацията във
връзка със съответното изделие, 
посочени в член 60, параграф 5, се 
предават освен това автоматично 
посредством електронна система на 
нотифицирания орган, който е издал 
сертификата в съответствие с член 
43.

Or. en

Обосновка

Участието на нотифицираните органи в обмена на информация на органите за 
надзор на пазара трябва да се разшири и ясно определи. По-специално, 
нотифицираните органи се нуждаят – в рамката на автоматизирани, хармонизирани 
процедури за комуникация – от консолидирана информация, за да видят развитията, 
незабавно да отчитат новата информация и да реагират бързо и целесъобразно при 
събития и инциденти.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при доклади, получени съгласно 
член 59, параграф 3, компетентният 
орган установи, че те са свързани със 
сериозен инцидент, той незабавно ги 
предава към електронната система по 
член 60, освен когато същият 
инцидент вече е бил докладван от 
производителя.

Когато при доклади, получени съгласно 
член 59, параграф 3, компетентният 
орган установи, че те са свързани с
инцидент, той незабавно ги предава към 
електронната система по член 60.

Or. en

Обосновка

При всички случаи докладите следва да се предават към електронната система, по-
специално, за да се гарантира движението на цялата информация. 

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

до обектите на икономически оператори 
и вземане на необходимите образци от 
изделия за анализ от официална 
лаборатория. Те могат да унищожат 
или по друг начин да направят 
неизползваеми изделията, 
представляващи сериозен риск, когато 
счетат това за необходимо.

Or. en

Обосновка

Компетентните органи не следва да трябва да обосновават проверките.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Компетентните органи посочват 
инспектори, които се оправомощават 
да извършват проверките, посочени в 
параграф 1. Тези инспектори могат да 
бъдат подпомагани от експерти, 
назначени от компетентните органи.  
Проверките се извършват от 
инспекторите на държавата членка, 
в която е разположен 
икономическият оператор. 

Or. en

Обосновка

Компетентните органи следва да посочат инспектори, които да извършват 
действията по контрол.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Без да се засяга никое 
международно споразумение, 
сключено между Съюза и трети 
държави, проверките, посочени в 
параграф 1, могат също така да се 
провеждат в помещенията на 
икономически оператор, разположен в 
трета държава, ако изделието е 
предназначено да се предостави на 
пазара на Съюза. 

Or. en

Обосновка

Проверките от страна на компетентните органи на държавите членки следва да са 
възможни в сградите в трети страни, когато се пускат изделия на пазара на ЕС.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. След всяка проверка, посочена в 
параграф 1, съответният 
компетентен орган докладва на 
проверявания икономически оператор 
относно равнището на съответствие 
с настоящия регламент. Преди 
приемането на доклада 
компетентният орган дава 
възможност на съответния 
проверяван икономически оператор да 
представи коментарите си. 

Or. en

Обосновка

Важно е проверяваната структура да е информирана относно резултатите от 
проверката и да има възможността да направи коментари.
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 65 - параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5в. Комисията установява подробни 
насоки относно принципите за 
провеждане на проверките, посочени в 
настоящия член, включително – по-
специално – относно квалификациите 
на инспекторите, както и относно 
условията за провеждане на 
проверките и достъпа до данните и 
информацията, която имат 
икономическите оператори. 

Or. en

Обосновка

Установяването на насоки следва да създаде хармонизиран подход относно 
действията по контрол в Съюза.

Изменение 41

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

Обосновка

За да се осигури последователност по отношение на предложението относно 
медицинските изделия.

Изменение 42

Предложение за регламент
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Приложение I – раздел 17.2 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) указването „Този продукт е ин 
витро диагностично медицинско 
изделие“.

Or. en

Обосновка

Следва върху етикета ясно да се идентифицира като такъв.

Изменение 43

Предложение за регламент
Приложение VI – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, НА 
КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 
НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА 
ДА ОТГОВАРЯТ НОТИФИЦИРАНИТЕ 
ОРГАНИ

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Приложение VII – раздел 2.3 – буква е) – точка iii а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) изделията, предназначени за 
употреба за прогнози 

Or. en

Обосновка

Прогнозата за заболяването се прилага все по-често; пример за това са тестове като 
Мамапринт на Agendia и Геномен здравен онкотип Dx, и двата използвани за даване 
на прогнозни резултати като вероятност за повтаряне на заболяването при 
пациентки, страдащи от рак на гърдите, след хирургична намеса.
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Изменение 45

Предложение за регламент
Приложение VIII – раздел 3.2 – буква г) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Проследимостта на продукта и на негови части или компоненти в процеса на 
разработване и производство е неразделна част от функционирането на системата 
за осигуряване на качество и следователно от неговата оценка.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение VIII – раздел 4.4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Броят на внезапните проверки в раздел 4.4 трябва ясно да се определели, за да се 
засили необходимият контрол и да се гарантират внезапни проверки на същото 
равнище и със същата честота във всички държави членки. Поради тази причина 
следва да се извършват внезапни проверки най-малко веднъж на всеки цикъл на 
сертификация и за всеки производител и всяка група подобни изделия. Поради 
жизненоважното значение на този инструмент обхватът и процедурите на 
внезапните проверки следва да се определят в самия регламент вместо в последващи 
правила като акт за изпълнение.

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение VIII – раздел 5.3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Нотифицираният орган разглежда 
заявлението, като използва услугите на 
персонал с доказани знания и опит по 
отношение на съответната технология.
Нотифицираният орган може да изиска 
заявлението да се допълни с още 
изпитвания или други доказателства, 
даващи възможност за оценяване на 
съответствието с изискванията по 
Регламента. Нотифицираният орган 
извършва подходящи физически или 
лабораторни изпитвания на изделието 
или изисква производителят да ги 
проведе.

Нотифицираният орган разглежда 
заявлението, като използва услугите на 
персонал с доказани знания и опит по 
отношение на съответната технология.
Нотифицираният орган гарантира, 
че заявлението на производителя 
адекватно описва проекта, 
производството и действието на 
изделието, като дава възможност за 
оценка дали продуктът съответства 
на изискванията, посочени в 
настоящия регламент. 
Нотифицираните органи правят 
коментари във връзка със
съответствието относно следните 
елементи:
– общо описание на продукта ,
– спецификации на проекта, 
включително описание на решенията, 
приети за изпълнение на основните 
изисквания,
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– системни процедури, използвани за 
процеса на изготвяне на проекта, и 
техниките, използвани за контрол, 
наблюдение и проверка на проекта за 
изделието.
Нотифицираният орган може да изиска 
заявлението да се допълни с още 
изпитвания или други доказателства, 
даващи възможност за оценяване на 
съответствието с изискванията по 
Регламента. Нотифицираният орган 
извършва подходящи физически или 
лабораторни изпитвания на изделието 
или изисква производителят да ги 
проведе.

Or. en

Обосновка

Изискванията относно оценката на съответствието, основаваща се на разглеждане 
на проектното досие, следва да се конкретизират и изменят, като се инкорпорират 
съществуващите изисквания относно оценката на заявлението на производителя, 
описани в доброволния кодекс за поведение на нотифицираните органи.


