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16.10.2013 A7-0327/255 

Изменение  255 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 59 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (59в) Генетичните тестове могат да 

представляват риск за пациентите, 

ако не се извършват в подходящите 

рамки на здравеопазването.  

Последиците от резултата от 

прогнозни генетични тестове могат 

да представляват психосоциален риск 

за пациента и поради това тези 

тестове следва да се извършват при 

надлежно отчитане на посочените 

последици, като се осигурява 

подходяща информация и 

консултации с лица, квалифицирани 

да предоставят такива консултации, 

когато това е необходимо.  

Държавите членки следва да 

гарантират спазването на 

приложимите правни, етични и 

професионални стандарти. 

Комисията и държавите членки 

следва да гарантират, че рисковете, 

свързани с продажбите на 

лекарствени продукти, които се 

отпускат без лекарско предписание, и 

онлайн продажбите, както и 

въздействието от тези продажби 

върху политиките на държавата 

членка в областта на отпускането по 

или без предписание, са разгледани в 

подходяща рамка. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/256 

Изменение  256 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4б 

 Генетични тестове 

 1. В срок от една година от датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент Комисията, след 

консултации с държавите членки и 

заинтересованите страни, 

разработва насоки за безопасността 

при използване на генетични тестове 

в рамките на здравеопазването, като 

взема предвид насоките на ОИСР за 

осигуряване на качеството при 

генетичните тестове, както и 

необходимостта да се осигури 

безопасността на пациентите и 

поверителността чрез подходящи 

действия за информиране и 

консултации.  

 Тези насоки отчитат развитието на 

пазара, като например продажбите 

директно на потребителя, в това 

число онлайн продажбите, и 

въздействието от тези продажби 

върху националните политики в 

областта на отпускането по или без 

предписание. 

 2. Разпоредбите на настоящия член 

относно използването на изделия с 
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цел генетично тестване не 

възпрепятстват държавите членки 

да запазят или приемат по-строго 

национално законодателство в тази 

област по причини, свързани с 

опазването на общественото здраве. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/258 

Изменение  258 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Член 41 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 41в 

 Мрежа на специалните нотифицирани 

органи 

 1. Комисията и КГМИ създават, 

приемат, координират и управляват 

мрежата на специалните 

нотифицирани органи. 

 2. Мрежата има следните цели: 

 а) да подпомага реализирането на 

потенциала на европейското 

сътрудничество по отношение на 

високоспециализираните медицински 

технологии в областта на ин витро 

диагностичните медицински изделия; 

 б) да допринася за обединяването на 

знанията за ин витро 

диагностичните медицински изделия; 

 в) да насърчава разработването на 

показатели за сравнение за 

оценяването на съответствието и да 

спомага за разработването и 

разпространяването на добрите 

практики в мрежата и извън нея; 

 г) да спомага за идентифицирането 

на експертите в иновативни 
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области; 

 д) да разработва и да актуализира 

правилата за конфликтите на 

интереси; както и 

 е) да намира общи отговори на сходни 

предизвикателства по отношение на 

провеждането на процедурите за 

оценяване на съответствието за 

иновативните технологии; 

 ж) да идентифицира и нотифицира 

съществени различия в оценките на 

съответствието, извършени от 

различни специални нотифицирани 

органи във връзка със сходни по 

същество изделия, и да ги съобщава на 

КГМИ; 

 3. Заседанията на мрежата се 

свикват по искане на най-малко двама 

от членовете й или на EMA. 

Мрежата заседава поне два пъти 

годишно. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/259 

Изменение  259 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Член 44 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 44а (нов) 

 Процедура за допълнително оценяване 

в извънредни случаи 

 1. Специалните нотифицирани 

органи нотифицират Комисията за 

заявленията за оценки на 

съответствието за изделия от клас 

Г, когато не съществува стандарт за 

ОТС, с изключение на заявленията за 

подновяване или допълване на 

съществуващи сертификати. 

Нотификацията се придружава от 

проекта на инструкцията за 

употреба по раздел 17.3 от 

приложение І и от проекта на 

резюмето във връзка с безопасността 

и клиничното действие по член 24. В 

нотификацията си специалният 

нотифициран орган посочва датата, 

до която се очаква, че оценяването на 

съответствието ще приключи. 

Комисията незабавно предава 

нотификацията и придружаващите 

документи на Координационната 

група по медицинските изделия 

(КГМИ). При изготвянето на своето 

становище КГМИ може да поиска 

клинична оценка от съответните 

експерти на Комитета за оценяване 

на медицинските изделия (КОМИ), 



 

AM\1007017BG.doc  PE519.335v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

посочен в член 76б.  

 

 
2. В срок до 20 дни след получаване на 

информацията по параграф 1 КГМИ 

може да реши да поиска от 

специалния нотифициран орган преди 

издаването на сертификат да 

представи следите документи: 

 
– доклада за клиничните 

доказателства и доклада за 

изпитване на клиничното действие 

по приложение XII,  

 
– данните, получени от 

проследяването след пускането на 

пазара/пускането в действие по 

приложение XII, както и 

 
– всякаква информация относно 

пускането на пазара или не на 

изделието в трети държави и, където 

е приложимо, резултатите от 

оценката, извършена от 

компетентните органи в тези 

държави.  

 
Членовете на КГМИ вземат решение 

за такова искане в частност въз 

основа на следните критерии: 

 
а) новаторския характер на 

изделието с възможно съществено 

клинично въздействие или отражение 

върху общественото здраве; 

 
б) неблагоприятна промяна в 

съотношението полза/риск на 

специфична категория или група 

изделия поради научно валидни 

здравни опасения по отношение на 

компоненти или изходен материал 

или по отношение на въздействието 

върху здравето при повреда; 

 
в) увеличен процент на сериозни 

инциденти, докладвани съгласно 

член 61 по отношение на специфична 
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категория или група изделия. 

 
От гледна точка на техническия 

прогрес и всяка нова информация, 

Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 89 за изменение или допълнение 

на тези критерии. 

 
В искането си КГМИ указва научно 

валидната здравна причина за избора 

си на конкретното досие. 

 
При липсата на искане от страна на 

КГМИ, в срок до 20 дни след 

получаване на информацията по 

параграф 1 специалният 

нотифициран орган пристъпва към 

процедурата по оценка на 

съответствието. 

 
3. КГМИ, след консултацията с 

КОМИ, издава становище относно 

документите, посочени в параграф 2, 

най-късно 60 дни след представянето 

им. В рамките на този срок и най-

късно 30 дни след представянето 

КОМИ може да изиска, чрез КГМИ, 

представянето на допълнителна 

информация, която поради научно 

валидни основания е необходима за 

анализа на документите, посочени в 

параграф 2. Това може да включва 

искане на образци или посещение на 

място в обект на производителя. До 

представяне на поисканата 

допълнителна информация 

изтичането на срока за коментарите 

по първото изречение на настоящия 

параграф се преустановява. 

Последващите искания за 

допълнителна информация, 

формулирани от КГМИ, не водят до 

преустановяване на изтичането на 

срока за представяне на коментари. 

 
4. В становището си КГМИ взема 

предвид клиничната оценка на КОМИ. 
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КГМИ може да препоръчва изменения 

на документите, посочени в параграф 

2. 

 
5. КГМИ информира Комисията, 

специалния нотифициран орган и 

производителя за своето становище.  

 
6. В срок до 15 дни след получаване на 

становището, посочено в параграф 5, 

специалният нотифициран орган 

посочва дали е съгласен или не със 

становището на КГМИ. В последния 

случай той може да уведоми в 

писмена форма КГМИ относно 

своето намерение да изиска 

преразглеждане на становището. В 

този случай специалният 

нотифициран орган изпраща на 

КГМИ подробни основания за 

искането си в срок от 30 дни след 

получаване на становището. КГМИ 

незабавно предава тази информация 

на Комисията. 

 
В срок от 30 дни след получаването на 

основанията за искането КГМИ 

преразглежда становището си. Към 

окончателното становище се 

прилагат основанията за 

направеното заключение. 

 
7. Веднага след приемането на 

окончателното си становище КГМИ 

го изпраща на Комисията, на 

специалния нотифициран орган и на 

производителя. 

 
8. В случай на положително 

становище на КГМИ специалният 

нотифициран орган може да извърши 

сертификацията.  

 
При все това, ако положителното 

становище на КГМИ зависи от 

изпълнението на конкретни мерки 

(например адаптиране на плана за 

клинично проследяване след пускане 
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на пазара/пускане в действие, 

сертификация за определен срок), 

специалният нотифициран орган 

издава сертификата за съответствие 

единствено при условие че тези мерки 

са напълно изпълнени. 

 
След приемането на положително 

становище Комисията винаги проучва 

възможността за приемане на общи 

технически стандарти за 

съответното изделие или група 

изделия и, когато това е възможно, ги 

приема.  

 
В случай на отрицателно становище 

на КГМИ специалният нотифициран 

орган не издава сертификата за 

съответствие. При все това 

специалният нотифициран орган 

може да предостави нова информация 

в отговор на обяснението, включено в 

оценката на КГМИ. Ако новата 

информация е съществено различна 

от представената преди това 

информация, КГМИ извършва 

повторна оценка на заявлението. 

 
По искане на производителя 

Комисията организира изслушване, 

даващо възможност за обсъждане на 

научните основания за 

неблагоприятна научна оценка и 

действията, които производителят 

може да предприеме, или данните, 

които могат да бъдат представени за 

решаване на въпросите, будещи 

загрижеността на КГМИ. 

 
9. Когато счита за необходимо за 

защита на безопасността на 

пациентите и за опазване на 

общественото здраве, Комисията е 

оправомощена да приема делегирани 

актове в съответствие с член 85 за 

определяне на специфични категории 

или групи изделия, различни от 

изделията, посочени в параграф 1, за 
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които параграфи 1–8 се прилагат за 

предварително определен период от 

време.  

 
Мерките съгласно настоящия 

параграф могат да бъдат обосновани 

само с наличието на един или повече 

от критериите, посочени в 

параграф 2. 

 
10. Комисията прави публично 

достъпно резюмето на становището, 

посочено в параграфи 6 и 7. Тя не 

оповестява никакви лични данни или 

търговска информация с поверителен 

характер. 

 
11. Комисията създава техническата 

инфраструктура за обмен на данни 

чрез електронни средства между 

КГМИ, специалните нотифицирани 

органи и КОМИ, както и между 

КОМИ и самата нея за целите на 

настоящия член. 

 
12. Чрез актове за изпълнение 

Комисията може да приема реда и 

условията и правилата за 

процедурните аспекти относно 

представянето и анализа на 

документацията, предоставена 

съгласно настоящия член. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 84, 

параграф 3. 

 
13. От засегнатото дружество не се 

изисква да заплаща допълнителните 

разходи, породени от тази оценка. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/260 

Изменение  260 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Член 76 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 76б 

 Комитет за оценяване на 

медицинските изделия 

 1. Създава се Комитет за оценяване 

на медицинските изделия (КОМИ) въз 

основа на принципите за най-висока 

научна компетентност, 

безпристрастност, прозрачност и 

избягване на евентуални конфликти 

на интереси. 

 2. Когато извършва клинична оценка 

на конкретно изделие, КОМИ се 

състои от:  

 – минимум 5 клинични експерти в 

областта, в която са поискани 

клинична оценка и препоръка; 

 – един представител на EMA; 

 – един представител на Комисията; 

 – един представител на организации 

на пациентите, назначен от 

Комисията по прозрачен начин след 

покана за изразяване на интерес за 

тригодишен мандат, който може да 

бъде подновен.  
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 КОМИ се събира по искане на КГМИ и 

Комисията и заседанията му се 

председателстват от представител 

на Комисията.  

 Комисията гарантира, че съставът 

на КОМИ съответства на 

експертните знания и умения, 

необходими за целите на 

извършваната от него клинична 

оценка и препоръка. 

 Комисията отговаря за 

осигуряването на секретариата на 

комитета. 

 3. Комисията създава резерв от 

клинични експерти в медицинските 

области, свързани с ин витро 

диагностичните медицински изделия, 

оценявани от КОМИ. 

 За целите на провеждането на 

процедурата по клинична оценка и 

препоръка всяка държава членка 

може да предложи един експерт, след 

покана за изразяване на интерес в 

рамките на Съюза с ясно дефиниран 

от Комисията необходим профил. 

Публикуваната покана за изразяване 

на интерес се рекламира широко. 

Всеки експерт се одобрява от 

Комисията и се вписва за тригодишен 

период, който може да бъде подновен. 

 Членовете на КОМИ се избират въз 

основа на тяхната компетентност и 

опит в съответната област. Те 

изпълняват задачите си 

безпристрастно и обективно. Те са 

напълно независими и не търсят и не 

получават инструкции от никое 

правителство, нотифициран орган 

или производител. Всеки член изготвя 

декларация за интереси, която се 

оповестява публично. 

 В светлината на техническия прогрес 

и всяка нова налична информация, 



 

AM\1007017BG.doc  PE519.335v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Комисията е оправомощена да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 85 за изменение или допълнение 

на областите, посочени в първа 

алинея от настоящия параграф. 

 4. КОМИ изпълнява задачите, 

определени в член 44а. Когато 

приемат клинична оценка и 

препоръка, членовете на КОМИ 

полагат възможно най-големи усилия 

да постигнат консенсус. Ако не може 

да се постигне консенсус, КОМИ взема 

решение с гласовете на мнозинство 

от членовете си. Всички различаващи 

се становища се прилагат към 

становището на КОМИ. 

 5. КОМИ изготвя процедурен 

правилник, който съдържа по-

конкретно процедури за: 

 – приемането на становища, 

включително по спешност; 

 – делегирането на задачи на 

докладващите и съдокладващите 

членове. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/261 

Изменение  261 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Член 77 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Задачи на КГМИ 

 

 

КГМИ има следните задачи: КГМИ има следните задачи: 

 -a) предоставя регулаторни 

становища въз основа на научна 

оценка на някои видове ин витро 

диагностични медицински изделия 

съгласно член 44а; 

a) допринася за оценката на органите за 

оценяване на съответствието, които са 

подали заявления, и за оценката на 

нотифицираните органи съгласно 

разпоредбите по глава ІV; 

a) допринася за оценката на органите за 

оценяване на съответствието, които са 

подали заявления, и за оценката на 

нотифицираните органи съгласно 

разпоредбите по глава ІV; 

 aa) установява и документира високи 

критерии за компетентност и 

квалификация, както и процедури за 

подбор и одобрение на лицата, 

участващи в дейностите по 

оценяване на съответствието 

(знания, опит и друга необходима 

компетентност) и нужното обучение 

(първоначално и текущо). 

Квалификационните критерии 

обхващат различните функции в 

рамките на процеса на оценяване на 

съответствието, както и изделията, 

технологиите и областите, които са 
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в сферата на компетентност; 

 aб) преразглежда и одобрява 

критериите на компетентните 

органи на държавите членки по 

отношение на буква аа); 

 aв) контролира координационната 

група от нотифицирани органи, 

както е посочено в член 37; 

 aг) подпомага Комисията при 

извършването на преглед на данните 

за проследяване на безопасността и 

дейностите по надзор на пазара, в 

това число всички предприети 

превантивни мерки за опазване на 

здравето на всеки 6 месеца. Тази 

информация е достъпна чрез 

Европейската банка данни по член 25; 

б) допринася за контрола на някои 

оценки на съответствието съгласно 

член 44; 

 

в) допринася за разработване на насоки 

за ефективно и уеднаквено прилагане на 

настоящия регламент, по-конкретно по 

отношение на определянето и 

наблюдението на нотифицираните 

органи, заявлението във връзка с 

общите изисквания към безопасността и 

действието и извършването на 

клиничната оценка от производителите 

и оценяването от нотифицираните 

органи; 

в) допринася за разработване на насоки 

за ефективно и уеднаквено прилагане на 

настоящия регламент, по-конкретно по 

отношение на определянето и 

наблюдението на нотифицираните 

органи, заявлението във връзка с 

общите изисквания към безопасността и 

действието и извършването на 

клиничната оценка от производителите 

и оценяването от нотифицираните 

органи; 

г) оказва съдействие на компетентните 

органи на държавите членки в 

дейностите им по координация в 

областта на клиничните изпитвания, 

проследяването на безопасността и 

надзора на пазара; 

г) оказва съдействие на компетентните 

органи на държавите членки в 

дейностите им по координация в 

областта на клиничните изпитвания, 

проследяването на безопасността и 

надзора на пазара; 

д) консултира и подпомага Комисията 

по нейно искане при оценката й на 

който и да е въпрос във връзка с 

прилагането на настоящия регламент; 

д) консултира и подпомага Комисията 

по нейно искане при оценката й на 

който и да е въпрос във връзка с 

прилагането на настоящия регламент; 
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е) допринася за уеднаквена 

административна практика във връзка с 

медицинските изделия в държавите 

членки. 

е) допринася за уеднаквена 

административна практика във връзка с 

ин витро диагностичните 

медицински изделия в държавите 

членки. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/262 

Изменение  262 

Ребека Тейлър 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 40 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (40a) Клиничният опит и 

специализираните познания за 

продуктите в рамките на 

нотифицираните органи, 

специалните нотифицирани органи и 

Координационната група по 

медицинските изделия следва да са 

подходящи за спецификациите на ин 

витро диагностичните медицински 

изделия. Клиничните експерти следва 

да имат експертен опит в 

клиничното тълкуване на ин витро 

диагностични резултати, метрология 

и добра лабораторна практика. 

Клиничните експерти и 

специалистите по продуктите следва 

да имат експертен опит в области 

като вирусология, хематология, 

клиничен анализ, генетика. 

Or. en 

 

 


