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16.10.2013 A7-0327/263 

Изменение  263 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Производителят гарантира, че 

изделието е придружено от 

информацията, която трябва да се 

предоставя в съответствие с раздел 17 от 

приложение І на официален език на 

Съюза, който е лесно разбираем от 

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.  

 

7. Производителят гарантира, че 

информацията, която трябва да се 

предоставя за изделието в съответствие 

с раздел 17 от приложение І, е на 

официален език на Съюза, който е лесно 

разбираем от целевия потребител. 

Езикът(ците), на който производителят 

трябва да предостави информацията, 

може да се определи в съответствие със 

законодателството на държавата членка, 

където се предоставя изделието на 

потребителя.  

 

За изделията за самотестуване или 

тестуване на място информацията, 

представяна съгласно раздел 17 от 

приложение І, се предоставя на 

езика(езиците) на държавата членка, в 

която изделието достига до целевия 

потребител. 

За изделията за самотестуване или 

тестуване на място информацията, 

представяна съгласно раздел 17 от 

приложение І, се предоставя на 

официалния (официалните) 

език(езици) на държавата членка, в 

която изделието достига до целевия 

потребител. 

 

Or. en 
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Обосновка 

Следва да бъде възможно информацията да се предоставя в електронен вид. 

Необходимо е да бъде уточнено, че информацията се предоставя на официалните 

езици на Съюза, а не на други езици. И двете промени намаляват потенциалната 

тежест за МСП. 
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16.10.2013 A7-0327/264 

Изменение  264 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В ЕС декларацията за съответствие се 

посочва, че е доказано изпълнението на 

изискванията по настоящия регламент. 

Тя се актуализира редовно. 

Минималното съдържание на ЕС 

декларацията за съответствие е 

посочено в приложение ІІІ. Тя се 

превежда на официалния(те) език(ци), 

изискван(и) от държавата членка 

(държавите членки), където се 

предоставя изделието. 

1. В ЕС декларацията за съответствие се 

посочва, че е доказано изпълнението на 

изискванията по настоящия регламент. 

Тя се актуализира редовно. 

Минималното съдържание на ЕС 

декларацията за съответствие е 

посочено в приложение ІІІ. Тя се издава 

на един от официалните езици на 

Съюза.  

Or. en 

Обосновка 

Като цяло преводът на декларацията за съответствие на всички официални езици на 

Съюза, където се предоставя изделието, е непропорционална административна мярка 

и изисква значителни финансови усилия, в частност за МСП, което не е оправдано. 

Както е предвидено и в сега действащата директива, наличността ѝ на един от 

езиците на Съюза следва да бъде достатъчна. 
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16.10.2013 A7-0327/265 

Изменение  265 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Приложение ІІ – точка 3.2 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) посочване на всички обекти, 

включително доставчици и 

подизпълнители, където са извършвани 

производствени дейности.  

б) посочване на всички обекти, 

включително доставчици и 

подизпълнители, където са извършвани 

критични производствени дейности.  

Or. en 

Обосновка 

Следва да бъде хармонизирана с документа на GHTF „Резюме на техническата 

документация за доказване на съответствието с основните принципи на 

безопасността и действието на ин витро диагностични медицински изделия“. 
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16.10.2013 A7-0327/266 

Изменение  266 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Приложение ІІІ – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Позоваване на съответните 

хармонизирани стандарти или 

използвани ОТС, въз основа на които е 

декларирано съответствието;  

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Позоваването на хармонизираните стандарти и на приложимите части от 

стандарти се прави в техническата документация и може да бъде проверено от 

публичните органи заедно с всички доказателствени елементи. Постоянната нужда 

от промени чрез актуализиране на стандартите в декларацията за съответствие би 

била огромна, без това да създава допълнителна стойност по отношение на 

безопасността на пациентите или безопасността на изделията като цяло. Това е 

огромна тежест за производителите и следва да се заличи, с цел да се избегне 

прекомерна бюрокрация. 
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16.10.2013 A7-0327/267 

Изменение  267 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Приложение VІ – точка 3. 5а. 2. (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3. 5a. 2. Специалисти по продуктите 

за специалните нотифицирани органи 

 Персоналът, отговарящ за 

извършване на свързани с продуктите 

прегледи (например преглед на 

проектното досие и техническата 

документация или изследване на 

типа), за медицинските изделия, 

посочени в член 41а, има следната 

доказана квалификация на 

специалист по продуктите: 

 - отговаря на изискването за 

оценители на продукти; 

 - има завършено висше образование в 

област, имаща отношение към 

медицинските изделия, или има 

шестгодишен професионален опит в 

областта на ин витро 

диагностичните медицински изделия 

или сродни сектори; 

 - умее да идентифицира ключови 

рискове от продукти в рамките на 

специализирани категории продукти, 

които не са били предварително 

упоменати в спецификациите на 

производителя или в анализи на 

риска; 

 - умее да оценява съществените 

изисквания при отсъствие на 
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хармонизирани или установени 

национални стандарти; 

 - професионалният опит следва да е 

придобит в първата категория 

продукти, на която се основава 

тяхната квалификация, относима 

към категорията продукти в сферата 

на компетентност на 

нотифицирания орган, да им 

предоставя достатъчно знания и 

опит за задълбочено анализиране на 

проекта, изпитването при 

проверката и валидирането и 

клиничната употреба, с дълбоко 

разбиране на проекта, 

производството, тестуването, 

клиничната употреба и рисковете, 

свързани с такова изделие; 

 - липсващият професионален опит за 

по-нататъшни категории продукти, 

тясно свързани с първата категория 

продукти, може да бъде заменен от 

вътрешни програми за обучение във 

връзка с конкретен продукт; 

 - за специалисти по продукти с 

квалификации по конкретна 

технология професионалният опит 

следва да е придобит в областта на 

конкретната технология, относима 

към сферата на компетентност на 

нотифицирания орган. 

 За всяка определена категория 

продукти специалният нотифициран 

орган разполага с най-малко двама 

специалисти по продуктите, от 

които поне единият „вътрешен“, 

които да правят преглед на 

изделията, посочени в член 41а, 

параграф 1. За тези изделия са 

налични „вътрешни“ специалисти по 

продуктите за определените области 

на технологията, които попадат в 

обхвата на нотифицирането. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/268 

Изменение  268 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Настоящият регламент не засяга 

разпоредбите от националното 

законодателство, съгласно които някои 

изделия могат да се доставят само по 

лекарско предписание. 

6. Настоящият регламент предвижда, че 

определени изделия се доставят 

единствено по лекарско предписание, 

но не засяга разпоредбите от 

националното законодателство, 

съгласно които някои други изделия 

могат да се доставят също само по 

лекарско предписание. Директно 

насочената към потребителите 

реклама на изделия, класифицирани 

съгласно настоящия регламент като 

доставяни само по лекарско 

предписание, е незаконна. 

 
Следните изделия могат да се 

доставят само по лекарско 

предписание: 

 
1) изделия от клас Г; 

 
2) изделия от клас В, които попадат в 

следните категории: 

 
а) изделия за генетични тестове; 

 
б) съпътстващи изделия. 

 
По дерогация, обоснована от 

постигането на висока степен на 

опазване на общественото здраве, 

държавите членки могат да запазят 

или създадат национални разпоредби, 
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с които се разрешава предоставянето 

на специални тестове от клас Г и без 

лекарско предписание. В такъв случай 

те надлежно уведомяват Комисията. 

 
На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 85 във 

връзка с вземането на решение за 

това, че други тестове от клас В 

могат да се доставят само по 

лекарско предписание, след 

провеждане на консултации със 

заинтересованите страни. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/269 

Изменение  269 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

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 оценка 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) за становище. При вземането 

на решението си КГМИ може да 

потърси клинична оценка от 

съответните експерти от посочения 

в член 76а Комитет за оценяване на 
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медицинските изделия (ККМИ).  

 

 
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, 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 отправянето на такова искане въз 

основа на следните критерии: 

 
а) новаторския характер на 

изделието с възможно съществено 

клинично въздействие или отражение 

върху здравето; 

 
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; 
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в) увеличен процент на сериозни 

инциденти, докладвани съгласно 

член 61 по отношение на специфична 

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 обекта 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 
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отлагане на изтичането на срока за 

представяне на коментари. 

 
4. В становището си КГМИ взема 

предвид клиничната оценка на КОМИ. 

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 до 30 дни след 

получаване на становището. КГМИ 

незабавно предава тази информация 

на Комисията. 

 
В срок до 30 дни след получаването на 

основанията за искането КГМИ 

преразглежда становището си. Към 

окончателното становище се 

прилагат основанията за 

направеното заключение. 

 
7. Веднага след неговото приемане 

КГМИ изпраща окончателното си 

становище 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 
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становище на КГМИ зависи от 

изпълнението на конкретни мерки 

(например адаптиране на плана за 

клинично проследяване след пускане 

на пазара/пускане в действие, 

сертификация за определен срок), 

специалният нотифициран орган 

издава сертификата за съответствие 

единствено при условие че тези мерки 

са изцяло 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, 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 
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актове в съответствие с член 85 за 

определяне на специфични категории 

или групи изделия, различни от 

изделията, посочени в параграф 1, за 

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 A7-0327/270 

Изменение  270 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

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 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 59а. Като имат предвид, че от гледна 

точка на защитата на 

ненакърнимостта на човешката 

личност по време на вземането на 

проби, събирането и използването на 

вещества с произход от човешкото 

тяло, е подходящо да се приложат 

принципите, определени в 

Конвенцията на Съвета на Европа за 

защита на правата на човека и на 

човешкото достойнство във връзка с 

прилагането на постиженията на 

биологията и медицината.  

Or. en 

Обосновка 

Възстановяване на формулировката от действащата директива. 
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16.10.2013 A7-0327/271 

Изменение  271 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

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 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 
Член 4а 

 
Генетична информация, 

консултиране и информирано 

съгласие 

 
1. Дадено изделие може да се използва 

с цел генетичен тест, само ако 

предписанието е направено от лица, 

които имат право да упражняват 

медицинска професия съгласно 

приложимото национално 

законодателство, след лична 

консултация. 

 
2. Дадено изделие може да се използва 

с цел генетичен тест само по такъв 

начин, по който правата, 

безопасността и благосъстоянието 

на субектите са защитени и по който 

клиничните данни, генерирани в хода 

на генетичното тестване, ще бъдат 

надеждни и устойчиви. 

 
3. Информация. Преди използването 

на изделие с цел генетичен тест, 

лицето, упоменато в параграф 1, 

предоставя на съответното лице 

подходяща информация относно 

характера, значението и последиците 

от генетичния тест. 
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4. Генетични консултации. 

Подходящите генетични 

консултации са задължителни преди 

използването на изделие с цел 

прогнозно и пренатално изпитване и 

след като е било диагностицирано 

генетично заболяване. Те включват 

медицински, етични, социални, 

психологически и правни аспекти и 

трябва да се извършват от лекари 

или други лица, квалифицирани в 

генетично консултиране съгласно 

националното право. 

 
Формата и обхватът на тези 

генетични консултации се определят 

в съответствие с възможните 

последици от резултатите от теста 

и значението им за лицето или за 

членовете на семейството му. 

 
5. Съгласие. Дадено изделие може да 

се използва с цел генетичен тест само 

след като съответното лице е дало 

свободното си и информирано 

съгласие за това. Съгласието трябва 

да се дава изрично и в писмена форма. 

То може да бъде оттегляно по всяко 

време в писмена или устна форма. 

 
6. Извършване на тестове върху 

малолетни или непълнолетни лица и 

недееспособни лица. В случай на 

малолетни или непълнолетни лица се 

взема информираното съгласие на 

родителите или законния 

представител на лицето или от 

самото лице в съответствие с 

националните закони; съгласието 

трябва да изразява предполагаемата 

воля на малолетното или 

непълнолетното лице и може да бъде 

оттегляно по всяко време без вреди за 

малолетното или непълнолетното 

лице. В случай на недееспособни 

субекти, които не са в състояние да 

дадат информирано правно съгласие, 

се взема информираното съгласие на 



 

AM\1007078BG.doc  PE519.335v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

законния представител; съгласието 

трябва да изразява предполагаемата 

воля на недееспособния субект и 

може да бъде оттеглено по всяко 

време без вреди за лицето. 

 
7. Дадено изделие може да бъде 

използвано за определяне на пола само 

във връзка с пренатално 

диагностициране, ако определянето 

изпълнява медицинска цел и ако е 

налице тежко, свързано с пола, 

наследствено заболяване. Чрез 

дерогация от член 2, параграфи 1 и 2, 

това се прилага и към продукти, 

които не са предназначени да 

изпълняват конкретна медицинска 

цел. 

 
8. Разпоредбите на настоящия член 

относно използването на изделия с 

цел генетично тестване не 

възпрепятстват държавите членки 

да запазят или приемат по-строго 

национално законодателство в тази 

област по причини, свързани с 

опазване на здравето или 

обществения ред. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0327/272 

Изменение  272 

Петер Лизе 

от името на групата PPE 

 

Доклад A7-0327/2013 

Петер Лизе 

Ин витро диагностични медицински изделия 

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

Предложение за регламент 

Съображение 67 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (67б) Като имат предвид, че въпреки 

че международно сертифицираните 

референтни материали и 

материалите, използвани за външни 

схеми за оценка на качеството, не са 

обхванати от настоящата 

директива, калибраторът и 

контролните материали, необходими 

на потребителя да установи или 

потвърди употребата на изделията, 

са ин витро диагностични 

медицински изделия. 

Or. en 

Обосновка 

Възстановяване на формулировката от действащата директива. 

 

 


