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Изменение 14
Åsa Westlund

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Замърсяването на водите и 
почвите с фармацевтични остатъци 
е очертаващ се екологичен проблем и 
очертаваща се загриженост  по 
отношение на общественото здраве. 
Необходими са действия за 
ограничаване на потенциално опасни 
въздействия върху европейската 
околна среда по-специално върху 
повърхностните води, подпочвените 
води и питейните води и 
общественото здраве. Следователно, 
следва да се предприемат мерки за 
наблюдение на нежеланите
екологични ефекти от лекарствени
продукти върху общественото здраве 
и околната среда. Това не трябва да
води до оттегляне на разрешението
за лекарства, необходими за 
лечението на животозастрашаващи 
или сериозни заболявания.

Or. en

Изменение 15
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Фармацевтичните вещества са 
биологично активни в хората поради 
характерните си свойства и често са 
разработени така, че да останат 
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непроменени по време на 
преминаването им през човешкото 
тяло. Тази устойчивост означава, че 
те се запазват и извън човешкото 
тяло, като това може да създаде 
екологични проблеми, които от своя 
страна могат да окажат въздействие 
върху общественото здраве.
Компетентните органи следва да 
наблюдават нежеланите екологични 
ефекти, причинени от лекарствени 
продукти, за да дадат възможност на 
Агенцията да извърши повторна 
оценка на съотношението между 
риска и ползата.

Or. en

Обосновка

Проблемът с фармацевтичните остатъци в околната среда е добре познат. Не става 
въпрос само за опазване на околната среда, а и за опазване на общественото здраве 
чрез околната среда. Фармакологичната бдителност следва да се разшири и обхване 
нежеланите екологични ефекти.  

Изменение 16
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance“) и
координирането на съобщенията за 
безопасност, от държавите-членки.

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), координирането 
на съобщенията за безопасност, от 
държавите-членки и предоставянето 
на обществеността на информация 
относно въпроси, свързани с 
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безопасността.

Or. en

Обосновка

Потребителите имат правото да получават повече информация относно въпросите, 
свързани с фармакологичната бдителност и съотношението между риска и ползата
на своите лекарства. Ролята, която Агенцията трябва да изпълнява в качеството на 
надежден независим източник на информация е значителна.

Изменение 17
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата
данни Eudravigilance“) и 
координирането на съобщенията за 
безопасност, от държавите-членки.

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), координирането 
на съобщенията за безопасност, от 
държавите-членки и предоставянето 
на обществеността на информация 
относно въпроси, свързани с 
безопасността.

Or. en

Обосновка
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Изменение 18
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността,
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Вместо това, базата данни 
Eudravigilance следва едновременно да 
уведомява съответните държави-членки 
относно доклади, представени от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Базата данни следва да бъде 
изцяло достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Съюза, както и за 
да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Вместо това, базата данни 
Eudravigilance следва едновременно да 
уведомява съответните държави-членки 
относно доклади, представени от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара.

За да се осигури високото качество на 
информацията, държавите-членки 
следва да подкрепят развитието на 
експертните умения на 
националните и регионални центрове 
за фармакологична бдителност. 
Националните компетентни органи 
следва да събират докладите от тези 
центрове и след това да прехвърлят 
данните към базата данни 
Eudravigilance.
Базата данни следва да бъде изцяло 
достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
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достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

Or. en

Обосновка

Местните и национални експертни групи по фармакологична бдителност се намират 
близо до населението и на точното място за събиране и правилно тълкуване на 
информация относно нежеланите ефекти, причинени от лекарства (поради причини, 
свързани с езика, културата и начина на живот). За да се осигури високото качество 
на информацията, прехвърлена към базата данни Eudravigilance, пациентите, 
здравните специалисти, както и титулярите на разрешения за пускане на пазара 
следва да докладват относно нежеланите ефекти, причинени от лекарства, на 
националните и местни 3 центъра за фармакологична бдителност. В противен 
случай, информацията не би могла да се изтълкува правилно и би загубила своето 
качество.

Изменение 19
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Базата данни следва да бъде 
изцяло достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Базата данни следва да бъде 
изцяло достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността на всички 
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официални езици на Европейския 
съюз.

Or. ro

Изменение 20
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. 

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. 

При все това, заинтересованите 
държави-членки следва да бъдат 
едновременно уведомявани, чрез 
базата данни Eudravigilance, относно 
докладите, изпращани от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара.
За да се осигури високото качество на 
информацията, държавите-членки 
следва да подкрепят развитието на 
експертни умения на националните и 
регионални центрове за 
фармакологична бдителност.
Националните компетентни органи 
следва да събират докладите от тези 
центрове и след това да прехвърлят 
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данните към базата данни 
Eudravigilance.
Базата данни следва да бъде изцяло 
достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

Or. ro

Изменение 21
Anne Delvaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Вместо това, базата данни 
Eudravigilance следва едновременно да 
уведомява съответните държави-членки 
относно доклади, представени от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Базата данни следва да бъде 
изцяло достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Съюза, както и за 
да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Вместо това, базата данни 
Eudravigilance следва едновременно да 
уведомява съответните държави-членки 
относно доклади, представени от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. За да се осигури високото 
качество на информацията, 
държавите-членки следва да 
подкрепят развитието на експертни 
умения на националните и регионални
центрове за фармакологична 
бдителност. Националните 
компетентни органи следва да 
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събират докладите от тези центрове 
и след това да прехвърлят данните 
към базата данни Eudravigilance.
Базата данни следва да бъде изцяло 
достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

Or. en

Изменение 22
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се подобри прозрачността по 
отношение на въпросите на 
фармакологичната бдителност, 
Агенцията следва да създаде и 
поддържа европейски уеб портал за 
лекарствена безопасност.

(6) За да се подобри прозрачността по 
отношение на въпросите на 
фармакологичната бдителност, 
Агенцията следва да създаде и 
поддържа европейски уеб портал за 
лекарствена безопасност на всички 
официални езици на Европейския 
съюз.

Or. ro

Изменение 23
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
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равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Консултативен комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност. 
Посоченият комитет следва да бъде 
съставен от независими научни 
експерти в областта на 
лекарствената безопасност, 
включително откриването, оценката, 
намаляването до минимум на 
рисковете и информирането за тях, 
както и планирането на проучвания 
за безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
бдителност.

равнището на ЕС, е целесъобразно да 
бъде създаден нов научен комитет към 
Агенцията, а именно Консултативен 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност.

Or. en

Обосновка

Независимият опит на Консултативния комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност (PRAC) следва да се обогатява във връзка с 
координационната група. Координационната група не е специализиран орган в 
областта на фармакологичната бдителност — нейната работа е да поддържа 
цялостното съотношение между рисковете и ползите.

Изменение 24
Oreste Rossi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Консултативен комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност. 

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност. Посоченият комитет следва 
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Посоченият комитет следва да бъде 
съставен от независими научни 
експерти в областта на лекарствената 
безопасност, включително откриването, 
оценката, намаляването до минимум на 
рисковете и информирането за тях, 
както и планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
бдителност.

да бъде съставен от един член от всяка 
държава-членка и от седем членове, 
предложени от Комисията, в т. ч. 
поне един представител на здравните 
специалисти и един представител на 
пациентите. Тези членове следва да
бъдат експерти в областта на 
лекарствената безопасност, 
включително откриването, оценката, 
намаляването до минимум на рисковете 
и информирането за тях, както и 
планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и
инспекции на фармакологичната 
бдителност.

Or. it

Обосновка

Консултативният комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност следва да бъде напълно представителен, което означава, че всяка 
държава-членка, както и здравните специалисти и пациенти, чрез своите собствени 
представители, следва да имат правото да участват в обсъжданията и да 
декларират по независим начин своите гледни точки.

Изменение25
Philippe Juvin

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Консултативен комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност. 
Посоченият комитет следва да бъде 
съставен от независими научни 
експерти в областта на лекарствената 

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Консултативен комитет за 
оценка на съотношението между 
риска и ползата в областта на 
фармакологичната бдителност. 
Посоченият комитет следва да бъде 
съставен от независими научни 
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безопасност, включително откриването, 
оценката, намаляването до минимум на 
рисковете и информирането за тях, 
както и планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
бдителност.

експерти в областта на лекарствената 
безопасност, включително откриването, 
оценката, намаляването до минимум на 
рисковете и информирането за тях, 
както и планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
бдителност.
(Това изменение важи за целия текст. 
Неговото приемане налага
съответните промени навсякъде.)

Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност” е твърде ограничено и не зачита нуждата от анализ 
на съотношението между риска и ползата при лекарствата, като подчертава, че 
анализът на риска се разглежда отделно. Все пак, в сферата на компетентност на 
Комитета попада „всеки въпрос, свързан с (...) фармакологичната бдителност” 
(предложение за регламент, член 1, точка 12).

Изменение26
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да се предвиди разпоредба, която да 
позволи подходящо финансиране на 
дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
посредством събирането на такси от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Управлението на 
така събраните средства следва да 
бъде под постоянния контрол на 
управителния съвет, за да се 
гарантира независимостта на 

С оглед опазването на общественото 
здраве следва да се осигури подходящо 
финансиране от Агенцията на 
дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.
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Агенцията.

Or. en

Обосновка

Потребителите имат правото да получават повече информация относно въпросите, 
свързани с фармакологичната бдителност и съотношението между риска и ползата
на своите лекарства. Ролята, която Агенцията трябва да изпълнява в качеството на 
надежден независим източник на информация е значителна.

Изменение 27
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да се предвиди разпоредба, която да 
позволи подходящо финансиране на 
дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
посредством събирането на такси от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Управлението на 
така събраните средства следва да 
бъде под постоянния контрол на 
управителния съвет, за да се 
гарантира независимостта на 
Агенцията.

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите във връзка с 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Обосновка

Дейностите в областта на фармакологичната бдителност следва да бъдат публично 
финансирани не само за да се гарантира тяхната независимост, но и поради факта, че 
държавите-членки са онези, които поемат разходите, свързани със страничните ефекти 
както по отношение на заболеваемостта, а също и по отношение на смъртността. 
Според Европейската комисия „ Според общите оценки 5 % от всички хоспитализации 
се дължат на нежелана лекарствена реакция, 5 % от всички болнични пациенти 
страдат от нежелана лекарствена реакция, а нежеланите лекарствени реакции са 
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петата най-разпространена причина за смърт, настъпила в болница“. На публичното 
финансиране на дейностите в областта на фармакологичната бдителност следва да се 
гледа като на инвестиция.

Изменение 28
Anne Delvaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите, свързани с
фармакологичната бдителност. Следва 
да се предвиди разпоредба, която да 
позволи подходящо финансиране на 
дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
посредством събирането на такси от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Управлението на 
така събраните средства следва да 
бъде под постоянния контрол на 
управителния съвет, за да се 
гарантира независимостта на 
Агенцията.

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от
Агенцията на дейностите във връзка с 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Изменение 29
Anne Delvaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 

(15) За всеки нов лекарствен продукт 
на пазара с разрешение за по-малко от 
3 години или когато даден лекарствен 
продукт е получил разрешение, което е 
обвързано с изискването за провеждане 
на проучвания за безопасност след 
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отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, обозначавани посредством 
черен триъгълник и съответно 
обяснително изречение в 
обобщението на характеристиките 
на продукта и в листовката с 
упътвания за пациента, а Агенцията 
следва да поддържа и актуализира 
обществено достъпен списък с такива 
лекарствени продукти.

Or. en

Изменение 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 
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достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

достъпен списък с такива лекарствени 
продукти. Докладите от пациентите
следва винаги да се съставят с 
помощта на здравен специалист.

Or. es

Изменение 31
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или когато има условия или 
ограничения по отношение на 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, той следва да 
бъде подложен на интензивен надзор 
на пазара. Пациентите и здравните 
специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а обществено достъпен 
списък с такива лекарствени продукти 
следва да поддържа и актуализира от 
Европейската агенция по лекарствата, 
създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. за установяване на 
процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска 
агенция по лекарствата (наричана оттук 
нататък „Агенцията”).

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или когато има условия или 
ограничения по отношение на 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, той следва да 
бъде подложен на непрекъснат надзор 
на пазара. За всички лекарства,
пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да подават 
сведения за всички предполагаеми 
нежелани реакции към подобни 
лекарствени продукти, а обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти следва да поддържа и 
актуализира от Европейската агенция по 
лекарствата, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата 
(наричана оттук нататък „Агенцията”).

Or. en
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Обосновка

Налице е съществен  проблем при спазването на изискванията със сериозни 
последствия за здравето на пациентите, който причинява натоварване на 
националните системи за здравеопазване. Такъв силен език би могъл още повече да 
възпре пациентите от спазване на лечението и индиректно да повлияе на 
докладването за възможни нежелани реакции за продукти, които не са включени в 
тази категория продукти. Пациентите и специалистите в сферата на 
здравеопазването следва да бъдат насърчавани да представят сведения за всички 
възможни нежелани реакции.  

Изменение 32
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

(15) За всеки нов лекарствен продукт 
на пазара с разрешение за по-малко от 
3 години или когато даден лекарствен 
продукт е получил разрешение, което е 
обвързано с изискването за провеждане 
на проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, обозначавани посредством 
черен триъгълник ▼и съответно 
обяснително изречение в 
обобщението на характеристиките 
на продукта и в листовката с 
упътвания за пациента,а Агенцията 
следва да поддържа и актуализира 
обществено достъпен списък с такива 
лекарствени продукти.

Or. en
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Обосновка

Специалните предупредителни надписи за всички новоразрешени продукти на пазара, 
както и за подложените на интензивно наблюдение лекарства, ще помогнат както на 
специалистите в областта на здравеопазването, така и на пациентите да 
идентифицират новите продукти на пазара с разрешение за по-малко от 3 години, и 
биха насърчили тяхното съзнание да докладват за евентуални нежелани реакции.

Изменение 33
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Настоящата директива следва 
да се прилага, без да се засягат 
разпоредбите на  Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 година за
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни1

и Регламент 45/2001/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни2. За да се установят, оценят, 
разберат и предотвратят нежелани 
реакции, както и да се определят и 
предприемат действия за 
ограничаване на рисковете и 
повишаване на ползите от 
лекарствените продукти за целите на 
опазването на общественото здраве, 
следва да бъде възможно да се 
обработват лични данни в рамките 
на системата Eudravigilance в 
съответствие със 
законодателството на ЕС в областта 
на защитата на данните.
1ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.
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Or. en

Обосновка

Предложението обхваща високочувствителни лични данни, които следва да бъдат 
изцяло защитени. Вж. също становището на Европейския надзорен орган по защита 
на данните от април 2009 г.

Изменение 34
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 (нова)
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 3, параграф 2, буква б) се 
заменя със следното:
б) заявителят показва, че 
лекарственият продукт представлява 
нововъведение от гледна точка на 
неговата терапевтична, научна или 
техническа стойност, или че 
предоставянето на разрешение в 
съответствие с настоящия 
регламент е в интерес за 
пациентите, или би довело до по-
добра наличност на лекарствения 
продукт за здравето на пациентите и 
животните на европейско равнище.

Or. en

Обосновка

Практиката показва, че настоящата формулировка е довела до откази на искания за 
разрешение на титуляри на разрешения за пускане на пазара поради ограничено 
разбиране на интересите на пациентите. По отношение на наличността на 
лекарствени продукти, което е проблем предимно в по-малките държави-членки, тази 
практика е непростима. Ето защо, следва да се изясни, че всяко подобрение във връзка 
с наличността на лекарствени продукти следва да оправдава достъпа до 
централизираната процедура.
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Изменение 35
Philippe Juvin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 5, параграф 2 се добавя 
следното изречение:

(1) В член 5, параграф 2 се добавя 
следното изречение:

„При изпълнението на възложените му 
задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се подпомага от 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност, посочен в член 56, 
параграф 1, буква аа).“

„При изпълнението на възложените му 
задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се подпомага от 
Консултативния комитет за оценка на 
съотношението между риска и 
ползата в областта на 
фармакологичната бдителност, посочен 
в член 56, параграф 1, буква аа).“

(Настоящото изменение важи за целия 
текст. Неговото приемане налага
съответните промени навсякъде.)

Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност” е твърде ограничено и не зачита нуждата от анализ 
на съотношението между риска и ползата при лекарствата, като подчертава, че 
анализът на риска се разглежда отделно. Все пак, в сферата на компетентност на
Комитета попада „всеки въпрос, свързан с (...) фармакологичната бдителност” 
(предложение за регламент, член 1, точка 12).

Изменение 36
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„При изпълнението на възложените му „При изпълнението на възложените му 
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задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се подпомага от 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на
фармакологичната бдителност, посочен 
в член 56, параграф 1, буква аа).“

задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се подпомага от
Комитета за фармакологична
бдителност, посочен в член 56, 
параграф 1, буква аа).“

Or. en

Обосновка

В цялото предложение се изисква хоризонтална промяна. Предложението създава 
Консултативен комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност и му поверява съществено важни задачи от областта на 
фармакологичната бдителност, но само от гледна точка на консултативната му 
роля, без да му се предоставят пълномощия. Ролята на комитета следва да се засили, 
като това бъде отразено в неговото наименование.

Изменение 37
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 10a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След издаването на разрешението за 
пускане на пазара, Агенцията може да 
изиска от титуляря на разрешението за 
пускане на пазара да проведе проучване 
за безопасност след издаването на 
съответното разрешение, ако 
съществуват опасения относно рискове, 
свързани с даден разрешен лекарствен 
продукт. Изискването се представя в 
писмен вид, като се предоставят 
подробни основания и се включват 
целите и времевата рамка за 
представянето и провеждането на 
проучването.

1. След издаването на разрешението за 
пускане на пазара, Агенцията може да 
изиска от титуляря на разрешението за 
пускане на пазара да проведе проучване 
за безопасност след издаването на 
съответното разрешение, ако 
съществуват опасения относно рискове, 
свързани с даден разрешен лекарствен 
продукт. Изискването се представя в 
писмен вид, като се предоставят 
подробни основания въз основа на 
научни доводи и се включват целите и 
времевата рамка за представянето и 
провеждането на проучването.

Or. fr

Обосновка

Когато се изисква допълнително проучване за безопасност след издаването на 
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съответното решение, то следва да се основава на научни доводи. Предложението на 
Комисията не е достатъчно прецизно в това отношение.

Изменение 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 10a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 
предоставените от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
обяснения. Когато Комисията потвърди 
изискването, разрешението за пускане 
на пазара се променя така, че да 
включва изискването като условие за 
разрешението за пускане на пазара, като 
системата за управление на риска се 
актуализира съответно.

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 
предоставените от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
обяснения. Когато Комисията потвърди 
изискването, разрешението за пускане 
на пазара се променя така, че да 
включва изискването като условие за 
разрешението за пускане на пазара, като 
системата за управление на риска се 
актуализира съответно. Без оглед на 
това дали изискването се 
потвърждава, или оттегля, 
Комисията трябва подробно да 
изложи причините за своето 
решение, а самото решение следва да 
бъде надлежно документирано.

Or. es

Изменение 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След удължаването на неговия срок, 
разрешението за пускане на пазара 
остава в сила за неограничен период от 

3. След удължаването на неговия срок, 
разрешението за пускане на пазара 
остава в сила за неограничен период от 
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време, освен ако националният
компетентен орган не реши поради 
основателни съображения, свързани с 
фармакологичната бдителност или с 
недостатъчната експозиция на 
продукта, да го продължи с 
предоставяне на нов петгодишен срок в 
съответствие с параграф 2.”

време, освен ако компетентният
орган не реши поради основателни 
съображения, свързани с 
фармакологичната бдителност, да го 
продължи с предоставяне на нов 
петгодишен срок в съответствие с 
параграф 2.”

Or. en

Обосновка

Ползите от един хармонизиран и опростен подход, към който се стреми настоящото 
предложение, следва да се запазят. Новото предложение не следва да се връща назад 
въз основа на подобрения, въведени от предишното  преразглеждане на 
законодателството в областта на лекарствата, което има за цел да намали броя на 
процедурите по подновяване. Първоначалната формулировка относно органа, който 
взема решения, следва да се запази.

Изменение 40
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5c
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 14 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

„8. При изключителни обстоятелства и 
след консултация със заявителя 
разрешението може да се предостави, 
при условие че се постави изискване 
заявителят да отговори на определени 
условия, по-конкретно относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
уведомяването на компетентните органи 
за всякакви инциденти, свързани с 
неговото използване, и действията, 
които следва да се предприемат. Такова 
разрешение може да се издаде само 
когато заявителят не може да 
предостави подробни данни за 
ефикасността и безопасността на 
лекарствения продукт при нормални 

„8. При изключителни обстоятелства и 
след консултация със заявителя 
разрешението може да се предостави, 
при условие че се постави изискване 
заявителят да въведе специфични 
процедури, по-конкретно относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
уведомяването на компетентните органи 
за всякакви инциденти, свързани с 
неговото използване, и действията, 
които следва да се предприемат. Такова 
разрешение може да се издаде само 
когато заявителят не може да 
предостави подробни данни за 
ефикасността и безопасността на 
лекарствения продукт при нормални 
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условия на употреба поради обективни, 
удостоверяеми причини, като то се 
позовава на едно от основанията, 
посочени в приложение I към Директива 
2001/83/ЕО. Продължаването на срока 
на разрешението се обвързва с 
ежегодната преоценка на посочените 
условия.”

условия на употреба поради обективни, 
удостоверяеми причини, като то се 
позовава на едно от основанията, 
посочени в приложение I към Директива 
2001/83/ЕО. Продължаването на срока 
на разрешението се обвързва с 
ежегодната преоценка на посочените 
условия.”

Or. en

Обосновка

Формулировката на съществуващото законодателство осигурява по-строги 
критерии и по-добра защита на потребителите срещу риска от прибързано 
разрешение за пускане на пазара.

Изменение 41
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 21 – параграф 2 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискването се оформя в писмен вид, 
като се предоставят подробни 
основания и се включи времевата рамка 
за предоставянето на подробното 
описание на системата за управление на 
риска.

Изискването се оформя в писмен вид, 
като се предоставят подробни 
основания въз основа на научни доводи 
и се включи времевата рамка за 
предоставянето на подробното описание 
на системата за управление на риска.

Or. fr

Обосновка

Когато се изисква подробно описание на системата за управление на риска, то следва 
да се основава на научни доводи. Предложението на Комисията не е достатъчно 
прецизно в това отношение.
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Изменение 42
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 23 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията изготвя и публикува списък с 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, които са подложени на 
интензивен мониторинг.

Агенцията изготвя и публикува списък с 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба.

Or. en

Обосновка

Списъкът с вещества и продукти, предмет на специфични условия или изисквания, не 
следва да се отбелязва като подложен „на интензивен мониторинг“, тъй като
различните лекарства не следва да имат различни нива на мониторинг и подобна 
строга формулировка  би могла да възпре пациентите от спазване на лечението.

Изменение 43
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 24 – параграф 2 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията работи заедно с
организациите, които представляват 
здравните специалисти, пациентите 
и потребителите, за да определи 
„подходящото ниво на достъп“.

Or. en

Обосновка

Приветства се фактът, че на обществото и здравните специалисти се гарантира 
подходящо ниво на достъп до базата данни Eudravigilance. При все това, за да се 
гарантира, че е ориентирано към пациентите и отговаря на действителната нужда 
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от информация, която имат пациентите, е необходимо да се проведат консултации с 
организации на пациентите и потребителски организации при определяне на
„подходящото ниво на достъп“.

Изменение 44
Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 24 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълен достъп до базата данни 
Eudravigilance имат компетентните 
органи на държавите-членки, Агенцията 
и Комисията. Титулярите на разрешения 
за пускане на пазара също имат достъп 
до нея в степен, необходима за 
спазването на техните задължения за 
фармакологична бдителност.

2. Пълен достъп до базата данни 
Eudravigilance имат компетентните 
органи на държавите-членки, Агенцията 
и Комисията. Титулярите на разрешения 
за пускане на пазара също имат достъп 
до нея в степен, необходима за 
спазването на техните задължения за 
фармакологична бдителност. 
Агенцията ще работи заедно с всички 
заинтересовани страни, включително 
изследователски институции, 
здравни специалисти, организации на 
пациентите потребителски 
организации, за да определи 
„подходящото ниво на достъп“ до 
базата данни Eudravigilance.

Or. en

Обосновка

Агенцията следва да проведе консултации с всички заинтересовани страни, за да 
оцени и определи подходящото ниво на достъп до базата данни Eudravigilance. 

Изменение 45
Corinne Lepage

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 24 – параграф 2 – втора и трета алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността 
подходящи нива на достъп до базата 
данни Eudravigilance при гарантирана 
защита на личната данни.

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността пълен
достъп до базата данни Eudravigilance 
при гарантирана защита на личната 
данни.

Данните, съдържащи се в базата 
данни Eudravigilance, се предоставят 
за обществен достъп в обобщена 
форма, заедно с обяснение как да се 
тълкуват данните.

Or. fr

Изменение 46
Anne Delvaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 24 – параграф 2 – втора и трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността 
подходящи нива на достъп до базата 
данни Eudravigilance при гарантирана 
защита на личната данни.

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността достъп 
до базата данни Eudravigilance при 
гарантирана защита на личната данни. 
Агенцията работи заедно с 
организациите, които представляват 
здравните специалисти, пациентите 
и потребителите, за да определи 
„подходящото ниво на достъп“.

Данните, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, се предоставят за 
обществен достъп в обобщена форма, 
заедно с обяснение как да се тълкуват 
данните.

Данните, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, се предоставят за 
обществен достъп, заедно с обяснение 
как да се тълкуват данните.

Or. en
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Изменение 47
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции.

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани интернет и други
структурирани формуляри, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции.

Or. en

Обосновка

Допускането на пациенти да докладват за нежелани ефекти директно на здравните 
органи чрез средства, различни от интернет, е важно да не изключва определени 
категории от населението.

Изменение 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции.

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и всички съответни 
заинтересовани страни, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри и процедури, включително 
формуляри, достъпни в интернет, 
посредством които здравните 
специалисти и пациентите могат да 
докладват за предполагаеми нежелани 
реакции.

За да се гарантира проследимостта 
на предписаните, разпространени или 
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продавани биологични лекарствени 
продукти на територията на Съюза, 
стандартните формуляри и 
процедури включват наименованието 
MAH, INN, наименованието на 
лекарствения продукт, както е 
определено в член 1, параграф 2 и 
номера на партидата.

Or. en

Обосновка

Точното определяне на продукта, с който се свързва предполагаем нежелан ефект, е 
от съществено значение за здравата система за фармакологична бдителност. 
Поради спецификата на биологичните лекарствени продукти, в сравнение с малките 
молекулни лекарствени продукти, е необходимо да се осигурят известен брой 
идентификатори за ясно разграничаване на продуктите, налични на пазара.
Ето защо, предложеното изменение изисква Европейската агенция по лекарствата да 
изготви стандартни формуляри и процедури, посредством които здравните 
специалисти и пациентите да докладват за предполагаеми нежелани реакции, 
включително средства за правилно идентифициране на биологични лекарствени 
продукти и засилване и хармонизиране на изискванията към докладването за такива 
продукти.

Изменение 49
Frédérique Ries

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции.

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и всички съответни 
заинтересовани страни, разработва 
стандартизирано съдържание,
формуляри и процедури, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции, 
както и проследимостта на 
предписаните, разпространени или 
продавани биологични лекарствени 
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продукти на територията на Съюза.

Or. en

Обосновка

Точното определяне на продукта, с който се свързва предполагаем нежелан ефект, е 
от съществено значение за здравата система за фармакологична бдителност.
Предложеното изменения следва да изиска от Агенцията да развие лесно за 
използване стандартно съдържание, формуляри и процедури, посредством които 
здравните специалисти и пациентите да докладват за предполагаеми нежелани 
реакции.

Изменение 50
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 (2) резюме от всяко заседание на 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент, и на координационната група 
по отношение на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

(2) дневен ред на заседания, протоколи 
на заседания, придружени от взетите 
решения, данни за гласуванията и 
мотивите на гласуванията, 
становища на малцинството на 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент, и на координационната група 
по отношение на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 126, буква б) от Директива 2004/27/ЕО „държавите-членки 
гарантират, че компетентният орган прави публично достояние своя процедурен 
правилник и тези на комитетите му, дневният ред на неговите събрания и 
протоколите от тях, заедно с взетите решения, данни за гласуванията и мотивите 
на гласуванията, включително становищата на малцинството“ Това вече е направено 
от Администрацията по храни и лекарства на САЩ, но все още не се прилага в 
Европа.
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Изменение 51
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) резюме от всяко заседание на 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент, и на координационната група 
по отношение на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

(2) дневен ред на заседания и 
протоколи на заседания, придружени 
от взетите решения, данни за 
гласуванията и мотивите на 
гласуванията, становища на 
малцинството на комитетите, 
посочени в член 56, параграф 1, букви а) 
и аа) от настоящия регламент, и на 
координационната група по отношение 
на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 126, буква б) от Директива 2004/27/ЕО „държавите-членки 
гарантират, че компетентният орган прави публично достояние своя процедурен 
правилник и тези на комитетите му, дневния ред на неговите събрания и 
протоколите от тях, заедно с взетите решения, данни за гласуванията и мотивите 
на гласуванията, включително становищата на малцинството“. Администрацията 
по храни и лекарства на САЩ предлага и стенографски протоколи от своите 
заседания. Важно е същите практики за прозрачност да се прилагат на европейско 
равнище в рамките на Европейската агенция по лекарствата (EMEA следва да бъде 
поне толкова прозрачна, колкото Националните регулаторни агенции по 
лекарствата).

Изменение 52
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) системите за управление на риска за 
лекарствените продукти, разрешени в 
съответствие с настоящия регламент;

(3) системите за управление на риска за 
лекарствените продукти, разрешени в 
съответствие с настоящия регламент, с 
разяснение за тяхното използване;

Or. en

Обосновка

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.

Изменение 53
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точки 4, 4a (нови), 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) списъкът с лекарствени продукти, 
подложени на интензивен 
мониторинг, посочен в член 23 от 
настоящия регламент;

(4) списъкът с лекарствени продукти, 
посочен в член 23 от настоящия 
регламент, чието разрешение е 
предмет на известни условия или 
изисквания;
(4a) най-актуалният вариант на
листовката с упътвания в 
опаковката и обобщението на 
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характеристиките на продукта за 
всички съществуващи и нови 
лекарствени продукти; 
(4б )кратък документ, представящ 
историята на промените, внесени в 
информацията за продукта;
Цялата информация в интернет 
порталите за безопасност на 
лекарствата, включително всичко
посочено по-горе, следва да бъде 
представена по начин, който е 
разбираем за широката публика.

Or. en

Обосновка

Информацията в европейския интернет портал за безопасността на лекарствата 
следва да се представи по лесен и разбираем начин. При все че законодателството 
осигурява много подробна информация за публикуване на европейския интернет 
портал, то не включва справки към ключова информация относно безопасното 
използване на лекарства: Поради това обществеността следва да има лесен достъп 
до листовката с упътвания в опаковката, обобщението на характеристиките на 
продукта или европейските доклади за обществена оценка. В допълнение на горното, 
кратката документална история на промените би дала възможност на пациентите и 
специалистите по здравни грижи да видят актуализациите, направени на
информацията за продукта, в течение на времето.

Изменение 54
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) информация относно начина на 
докладване за нежелани реакции към 
лекарствени продукти и 
стандартизирани формуляри за 
докладване по интернет от страна на 
пациентите и здравните специалисти;

(6) информация относно начина на 
докладване за нежелани реакции към 
лекарствени продукти и
стандартизирани формуляри за 
докладване от страна на пациентите и 
здравните специалисти;

Or. en
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Обосновка

Докладването за нежелани реакции от страна на пациенти е съществено важно и 
следва както да се насърчава, така и структурира. Пациентите следва да се 
обръщат, доколкото им е възможно, към здравни специалисти за докладването на 
нежелани медикаментозни реакции. Този подход може да е полезен: - първо, за 
пациента, тъй като ще даде възможност за подходящи грижи във връзка с нежелана 
медикаментозна реакция, - второ, за качеството на докладите относно 
безопасността, което е от най-голяма важност за целите за установяване на 
сигнали, по-специално, да се прави разлика между истинския сигнал и фоновия шум.
Освен това, директното докладване от пациенти в интернет може да създаде 
въпроси, свързани с поверителността, тъй като IP адресът на подателя може да се 
установи посредством системи, което води до неуместно идентифициране на 
пациенти.

Изменение 55
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) протоколи и извлечения за 
обществеността от резултати от 
проучвания за безопасност след 
издаване на разрешението, проведени в 
повече от една държава-членка и 
посочени в членове 107о и 107р от 
Директива 2001/83/ЕО;

(8) резюме на протоколи и извлечения 
за обществеността от резултати от 
проучвания за безопасност след 
издаване на разрешението, проведени в 
повече от една държава-членка и 
посочени в членове 107о и 107р от 
Директива 2001/83/ЕО;

Or. en

Обосновка

Пълните протоколи от проучванията за безопасност след издаване на разрешението
по принцип са обемисти документи, като цялата информация, представена в тях, 
може да не представлява интерес за публика, която не взема оперативно участие в 
клинични проучвания. Представянето на резюме на протоколите е по-уместен 
документ, тъй като има за цел да изложи само подходяща информация относно 
проекта на проучването и резултатите. Ако се публикуват откъси от резултатите 
вместо пълните доклади от проучвания, тогава представянето на резюме от 
протокола също ще бъде по-подходящо.  
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Изменение 56
Антония Първанова, Pilar Ayuso

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 26 – параграф 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Преди откриването на този 
портал, Агенцията провежда 
консултации със съответните 
заинтересовани страни (включително 
групи на пациентите, здравни 
специалисти и представители на 
промишлеността), за да получи 
тяхното становище. 

Or. en

Обосновка

Преди откриването на тази страница в интернет, изглежда важно да се проведат 
консултации с заинтересовани страните, които се ангажират с информацията, 
представена на портала на Агенцията.

Изменение 57
Jiří Maštálka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията следи избрани медицински 
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение.

1. Агенцията следи избрани медицински 
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение. Агенцията следи цялата 
медицинска литература за доклади за 
предполагаеми нежелани реакции към 
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лекарствени продукти за хуманна 
употреба, съдържащи добре 
установени активни вещества. 

Or. en

Обосновка

Предложението, както изглежда, следва да изисква от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара да наблюдава базата данни EudraVigilance, за да види какво е 
покрила Европейската агенция по лекарствата, както и да следи друга неподбрана 
медицинска литература и непокрити лекарствени продукти. За добре установени 
активни вещества, които са на пазара от дълго време, Европейската агенция по 
лекарствата може много ефективно да изпълни тази задача, тъй като търсените 
бази данни са същите тези, които се търсят от всички титуляри на разрешения за 
пускане на пазара, чието общо са добре установените съставки. Следователно, 
изискването към Европейската агенция по лекарствата да изпълни тази задача за 
всички добре установени активни вещества е разумно и би било полезно за всички 
заинтересовани страни, тъй като би следвало да се извърши само веднъж, като по 
този начин ограничава дублирането на доклади в процес на обработка до всички 
държави-членки.

Изменение 58
Holger Krahmer

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията следи избрани медицински 
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на
наблюдение.

1. Агенцията следи избрани медицински 
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение. Агенцията следи цялата 
медицинска литература за доклади за 
предполагаеми нежелани реакции към 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, съдържащи добре 
установени активни вещества.
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Or. en

Обосновка

Предложението изисква от титуляря на разрешение за пускане на пазара да 
наблюдава базата данни EudraVigilance, за да види какво е покрила Европейската 
агенция по лекарствата, както и да следи друга неподбрана медицинска литература и 
непокрити лекарствени продукти. За добре установени активни вещества, 
Европейската агенция по лекарствата може да изпълни тази задача, тъй като 
търсените бази данни са същите тези, които се търсят от всички титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, чието общо са добре установените съставки. 
Следователно, изискването към Европейската агенция по лекарствата да изпълни 
тази задача за всички добре установени активни вещества е разумно и полезно 
(еднократно).

Изменение 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Като се има предвид, че някои 
лекарствени продукти предизвикват 
нежелани реакции, Агенцията или 
компетентните органи следва да 
признаят задължението диагнозата 
да се потвърждава преди началото на 
каквото и да е лечение с използване на 
тези продукти. 

Or. es

Изменение 60
Mairead McGuinness

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 27 – параграфи 1 и 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията следи избрани медицински 
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение.

1. Агенцията следи медицинските
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение.

2. Агенцията въвежда в базата данни 
Eudravigilance имащата отношение 
информация, почерпена от избраната
литература.

2. Агенцията въвежда в базата данни 
Eudravigilance имащата отношение 
информация, почерпена от 
литературата.

Or. en

Обосновка

Агенцията следва да извърши внимателна проверка на цялата медицинска литература 
за добре познати вещества, в противен случай намерението да се намали работното 
натоварване върху титуляря на разрешение за пускане на пазара няма да бъде 
изпълнено, тъй като титулярят на разрешение за пускане на пазара ще трябва да 
следи коя литература е била наблюдавана от Агенцията и да следи цялата останала 
литература.

Изменение 61
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Периодичните актуализирани доклади 
за безопасност се оценяват от
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност.

3. Комитетът за фармакологична
бдителност оценява научно 
съотношението между риска и 
ползата при лекарствения продукт 
въз основа на цялата налична 
информация, включително 
периодичните актуализирани доклади и 
данните, въведени в базата данни 
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Eudravigilance.
Той изготвя доклад за оценка в срок до 
90 дни от получаването на периодичния 
актуализиран доклад за безопасност и го 
изпраща на титуляря на разрешението за 
пускане на пазара.

Той изготвя научен доклад за 
съотношението между риска и 
ползата при лекарствения продукт в 
срок до 90 дни от получаването на 
периодичния актуализиран доклад за 
безопасност и го изпраща на титуляря 
на разрешението за пускане на пазара и 
на координационната група.

Титулярят на разрешението за пускане 
на пазара може да изпрати своите 
коментари на Агенцията в срок до 30 
дни от получаването на доклада за 
оценка.

Титулярят на разрешението за пускане 
на пазара и координационната група
могат да изпратят своите коментари 
на Комитета за фармакологична
бдителност в срок до 30 дни от 
получаването на доклада за оценка.

На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност
приема доклада за оценка със или без 
промени, като взема предвид 
коментарите, изпратени от 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара.

На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара и 
координационната група, Комитетът 
за фармакологична бдителност
приема доклада за оценка със или без 
промени, като взема предвид всички 
изпратени коментарите.

Считано от [добавя се дата 18 месеца 
след датата, упомената в член 3] 
докладите за оценка се публикуват 
незабавно на европейския уеб портал 
за безопасност на лекарствата.

Or. en

Обосновка

Докладът за научна оценка, съставен от докладчика, се основава на данните, 
предоставени от фирми (PSURs и данни, получени от клиничния опит и проучвания, 
извършени след като разрешението за пускане на пазара е предоставено), както и на 
данните, осигурени от системите за фармакологична бдителност в различните 
държави-членки (включително съобщения от здравни специалисти и пациенти).
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Изменение 62
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28 – параграф 4 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 30 дни от получаването на 
доклада, изготвен от 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност,
Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
разглежда доклада и приема становище 
относно запазването, промяната, 
преустановяването на действието или 
отмяната на съответното разрешение за 
пускане на пазара.

4. В срок до 30 дни от приемането на 
доклада, Комитетът за фармакологична 
бдителност приема становище относно 
запазването, промяната, 
преустановяването на действието или 
отмяната на съответното разрешение за 
пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

Правомощията на Комитета за фармакологична бдителност следва да бъдат 
увеличени във връзка с Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба и 
координационната група. Нито Комитетът по лекарствените продукти за хуманна 
употреба, нито координационната група са специализиран орган за фармакологична 
бдителност – тяхната работа е да балансират рисковете и ползите. Комитетът за 
фармакологична бдителност отговаря за фармакологичната бдителност и следва да 
получи правото да представя решения директно на Европейската комисия с цел да се 
избегне неоправдано дублиране на роли.  

Изменение 63
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Становищата и решенията, посочени 
в параграфи 3—5 от настоящия член, се 

6. Докладите за оценка, становищата и 
решенията, посочени в параграфи 3—5 
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оповестяват посредством европейския 
уеб портал за лекарствена безопасност, 
посочен в член 26.

от настоящия член, се оповестяват 
посредством европейския уеб портал за 
лекарствена безопасност, посочен в 
член 26.

Or. en

Обосновка

Прозрачността е от съществено значение за възстановяване на доверието на 
пациентите и гражданите в отчетността на здравните органи.

Изменение 64
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Становищата и решенията, посочени 
в параграфи 3—5 от настоящия член, се 
оповестяват посредством европейския 
уеб портал за лекарствена безопасност, 
посочен в член 26.

6. Окончателните становища и 
окончателните решения, посочени в 
параграфи 3—5 от настоящия член, се 
оповестяват посредством европейския 
уеб портал за лекарствена безопасност, 
посочен в член 26.

Or. fr

Обосновка

Информацията за публикуване на този интернет портал следва да е пълна, но не 
сложна. 

Изменение 65
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28г

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията Агенцията в По искане на Комисията Агенцията в 
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сътрудничество с държавите-членки 
участва в международни дейности по 
хармонизиране и стандартизиране на 
техническите мерки в областта на 
фармакологичната бдителност.

сътрудничество с държавите-членки и 
всички заинтересовани страни
участва в международни дейности по 
хармонизиране и стандартизиране на 
техническите мерки в областта на 
фармакологичната бдителност. Тази 
дейност се основава на нуждите на 
пациентите и се извършва с научна
цел.

Or. en

Обосновка

Измененията да осигурят съвместимост с предложенията за изменения на член 108 
от Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 66
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28ea (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 еa
Екологичен мониторинг

Държавите-членки назначават един 
или няколко органа за наблюдение на 
нежеланото въздействие върху 
околната среда, причинено от
лекарствени продукти. Ако един от 
тези органи установи риск за 
околната среда, който е по-висок от 
онзи, посочен в оценката съгласно 
член 8, параграф 3, буква ва), или ако 
открие нови нежелани въздействия 
върху околната среда, незабавно 
препраща всички констатации на 
компетентния орган, който от своя 
страна ще представи тези 
констатации на Агенцията. При 
получаване на такава информация, 
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Агенцията оценява, дали 
съотношението между риска и 
ползата остава благоприятно, като 
се вземат предвид новите 
констатации.

Or. en

Обосновка

Фармакологичната бдителност следва да обхване и нежеланото въздействие върху 
околната среда.

Изменение 67
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28е

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията извършва редовни одити на 
своите задачи на фармакологичната 
бдителност и на всеки две години 
докладва за резултатите от тях пред своя 
управителен съвет.

Агенцията извършва редовни 
независими одити на своите задачи на 
фармакологичната бдителност и на 
всеки две години докладва за 
резултатите от тях пред своя 
управителен съвет.

Or. xm

Обосновка

Текстът на проектодирективата предлага независим одит за държавите-членки 
(Изменение 13). Член 28е на проекта на регламент, относно Агенцията, съдържа 
подобно условие, което следва съответно да се приспособи, за да се осигури 
съвместимост.
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Изменение 68
Åsa Westlund

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 28е a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28еа
Екологичен надзор и защита
Държавите-членки ще назначат един 
или няколко органа за наблюдение на 
нежеланото въздействие на 
лекарствени продукти върху 
общественото здраве или околната 
среда. Ако един от тези органи 
установи риск за околната среда, 
който е по-висок от онзи, посочен в 
оценката съгласно член 8, параграф 3, 
буква ва), или ако открие нови 
нежелани въздействия върху 
околната среда, незабавно препраща 
всички констатации на Европейската 
агенция за оценка на лекарствата и 
компетентния орган. При получаване 
на такава информация, Агенцията 
оценява, дали съотношението между 
риска и ползата остава 
благоприятно, като се вземат 
предвид новите констатации. Това не 
трябва да води до оттегляне на 
разрешението за лекарства, 
необходими за лечението на 
животозастрашаващи или сериозни 
заболявания.

Or. en
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Изменение 69
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – точка a
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 56 – параграф 1 – точка aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

„aa) Консултативен комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, който 
носи отговорност за предоставянето 
на съвети на Комитета по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба и координационната група
по всички въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба;”

„aa) Комитет за фармакологична
бдителност, който носи отговорност за  
оценката на фармакологичната 
бдителност във връзка с
лекарствените продукти, пуснати на 
пазара в съответствие с 
централизираната процедура;”

Or. en

Обосновка

Комитетът следва да има същите правомощия за отправяне на препоръки като 
Европейския комитет, отговарящ за разрешенията за пускане на пазара (Комитет по 
лекарствените продукти за хуманна употреба). Като следствие от анализа и 
обсъжданията на оценките, извършени от държавите-членки под надзор на 
комитета, следва да може да отправя директни предложения за решения към 
Комисията за отмяна или изменение на разрешенията за пускане на пазара, без да 
трябва да работи под ръководството на комитетите за разрешения за пускане на 
пазара.

Изменение 70
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква бa (нова)
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 56 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) буква ж) се заменя от следното:
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„ж) Генерален изпълнителен 
директор, който упражнява 
отговорностите, определени в член 
64;”

Or. en

Обосновка

Разяснението отразява структурата, размера и отговорностите на Агенцията. През 
последните години разнообразието от нови задачи значително се увеличи. Днес 
Агенцията е втората по големина агенция в ЕС, наброяваща 600 служители. Ето 
защо, терминът Изпълнителен директор се заменя с Генерален изпълнителен 
директор и се променя в целия регламент.

Изменение 71
Pilar Ayuso

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 57 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) титулярите на разрешения за пускане 
на пазара най-късно до -/- (добавя се 
дата – осемнадесет месеца след 
влизането в сила на изменящия 
регламент) подават на Агенцията по 
електронен път информацията за всички 
лекарствени продукти, разрешени или 
регистрирани в Общността, използвайки 
формата, посочен в буква а);

б) титулярите на разрешения за пускане 
на пазара най-късно до -/- (добавя се 
дата – тридесет месеца след 
влизането в сила на изменящия 
регламент) подават на Агенцията по 
електронен път информацията за всички 
лекарствени продукти, разрешени или 
регистрирани в Общността, използвайки 
формата, посочен в буква а);

Or. fr

Обосновка

С оглед на броя лекарства в обращение и необходимото количество информация, 
срокът за препращане на цялата необходима информация следва да се удължи.
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Изменение 72
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност е 
съставен от:

1. Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност е 
съставен от:

(a) десет членове и десет заместници, 
назначени от управителния съвет въз 
основа на предложения, направени от 
националните компетентни органи;

(a) десет членове и десет заместници, 
назначени от управителния съвет въз 
основа на предложения, направени
вследствие на консултация с
националните компетентни органи и въз 
основа на съответния им опит във
фармакологичната бдителност и 
оценката на риска за лекарствени 
продукти за хуманна употреба, както 
е определено в параграф 2;

(б) петима членове и петима 
заместници, назначени от Комисията 
след консултации с Европейския 
парламент въз основа на публична 
покана за изразяване на интерес.

(б) седем допълнителни членове и 
петима заместници, назначени от 
Комисията след консултации с 
Европейския парламент, включително 
поне един здравен специалист и поне 
един представител на пациентите, 
въз основа на публична покана за 
изразяване на интерес.

Дадена държава-членка може да 
поиска от друга държава-членка да я 
представлява в Комитета.

Заместниците представляват и гласуват 
от името на членовете, когато 
последните отсъстват.

Заместниците представляват и гласуват 
от името на членовете, когато 
последните отсъстват.

Комисията може да променя броя на 
членовете и заместниците им според 
техническите и научни потребности. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
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член 87, параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Назначаването на членове на Консултативния комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната бдителност (PRAC) от страна на управителния 
съвет се основава преди всичко на техния научен опит. Освен десетимата назначени 
членове, държавите-членки следва да имат възможността да изпращат 
допълнителни представители от националните компетентни органи да посещават и 
участват в заседания на PRAC. Освен това, допълнителните членове, назначени от 
Комитета, ще включват поне двама членове от организации на пациентите и здравни 
организации. Това следва прецедента, установен от следните комисии на 
Европейската агенция по лекарствата: Комитет за лекарствените продукти-сираци, 
Педиатричен комитет и Комитет за напреднали терапии.

Изменение73
Oreste Rossi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност е 
съставен от:

1. Комитетът за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност е съставен от:

a) десет членове и десет заместници, 
назначени от управителния съвет въз 
основа на предложения, направени от 
националните компетентни органи;

a) един член и един заместник за всяка 
държава-членка, назначени от 
компетентния национален орган в 
съгласие с управителния съвет;

б) петима членове и петима
заместници, назначени от Комисията 
след консултации с Европейския 
парламент въз основа на публична 
покана за изразяване на интерес.

б) седем членове и седем заместници, 
назначени от Комисията, от които 
един следва да представлява 
здравните специалисти и един следва 
да представлява пациентите, въз 
основа на публична покана за 
изразяване на интерес, след 
консултации с Европейския парламент.

Заместниците представляват и гласуват 
от името на членовете, когато 

Заместниците представляват и гласуват 
от името на членовете, когато 
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последните отсъстват. последните отсъстват.

Комисията може да променя броя на 
членовете и заместниците им според 
техническите и научни потребности. 
Мерките, предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 87, параграф 2а.

Or. it

Обосновка

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Изменение 74
Crescenzio Rivellini

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) един представител и един 
заместник от работната група на 
пациентите и потребителите към 
Европейската агенция по 
лекарствата (EMEA) и един 
представител и един заместник от 
работната група на здравните 
специалисти към EMEA.

Or. it
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Обосновка

От съществено значение е да се използват всички експерти, които са налице в EMEA, 
за да се улесни практическото изпълнение на предложението. Присъствието на 
представители на всички заинтересовани страни отразява изискванията по 
отношение на сигурността и прозрачността при опазването на здравето и 
благополучието на гражданите.

Изменение 75
Peter Liese

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) един представител (и заместник) 
от работната група на пациентите и 
потребителите към Европейската 
агенция по лекарствата (EMEA) и 
един представител (и заместник) от 
работната група на здравните 
специалисти към EMEA.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е да се използва целият наличен опит в EMEA, за да се улесни 
практическото изпълнение на предложението.

Изменение 76
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 1 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) един представител от 
работната група на пациентите и 
потребителите към Европейската 
агенция по лекарствата (EMEA) и 
един представител от работната 
група на здравните специалисти към 
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EMEA.

Or. ro

Изменение 77
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 61a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Представителите на националните 
компетентни органи имат право да 
присъстват на всички заседания на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност с цел да се улесни 
необходимата координация между 
задачите на Агенцията и работата на 
националните компетентни органи. Те 
могат, ако им бъде поискано, да 
предоставят пояснения или 
информация, но нямат право да се 
стремят да оказват влияние върху 
разискванията.“

6. Представителите на националните 
компетентни органи имат право да 
присъстват на всички заседания на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност и да участват в 
обсъжданията с цел да се улесни 
необходимата координация между 
задачите на Агенцията и работата на 
националните компетентни органи.“

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към изменението на член 61a – параграф 1.

Изменение 78
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 62 – параграф 2 – първа алинея
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите-членки препращат на 
Агенцията имената на националните 
експерти с доказан опит в оценката на 
лекарствени продукти, които биха били 
на разположение като членове на 
работни и научно-консултативни групи 
към всеки от комитетите, посочени в 
член 56, параграф 1, като едновременно 
с това посочва техните квалификации и 
конкретните области, в които са 
специалисти.“

„Държавите-членки препращат на 
Агенцията имената на националните 
експерти с доказан опит в оценката на 
лекарствени продукти, които биха били 
на разположение като членове на 
работни и научно-консултативни групи 
към всеки от комитетите, посочени в 
член 56, параграф 1, като едновременно 
с това посочва техните квалификации и 
конкретните области, в които са 
специалисти, а също и тяхната 
степен на независимост от 
фармацевтични фирми.“

Or. en

Обосновка

Няколко примера за решения, които са изменени като следствие от създаването на 
нови групи от експерти, подсказват за внимателен подход по отношение на 
съществуването на интереси, обвързващи такива експерти и фармацевтични фирми. 
Декларациите за такива връзки не са достатъчно основание за освобождаване на 
експертите от натиск.

Изменение 79
Michèle Rivasi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Това не 
изключва събирането на такси, които 
се заплащат от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
провеждането от страна на 

„4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Те ще 
получават задоволително публично 
финансиране, пропорционално на 
възложените задачи.“
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Агенцията на посочените дейности.“

Or. en

Обосновка

От съществено значение е дейностите, свързани с фармакологичната бдителност, да 
останат финансирани от публични фондове, с цел да се избегне конфликт на 
интереси. Текстът на стария параграф 4 следва да се запази.

Изменение 80
Anne Delvaux

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Това не 
изключва събирането на такси, които 
се заплащат от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
провеждането от страна на 
Агенцията на посочените дейности.“

„4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Те ще 
получават адекватно публично 
финансиране, пропорционално на 
възложените задачи.“

Or. en

Изменение 81
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дейностите, свързани с 4. Дейностите, свързани с 
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фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Това не 
изключва събирането на такси, които 
се заплащат от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
провеждането от страна на Агенцията на 
посочените дейности.

фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията и да 
получава публично финансиране,
пропорционално на възложените 
задачи. Това не изключва 
индиректното събиране на такси от 
допълнителни източници за 
провеждането от страна на Агенцията на 
посочените дейности, при условие че 
нейната независимост е строго 
гарантирана.

Or. fr

Обосновка

Строгата финансова независимост на дейностите, свързани с фармакологичната 
бдителност, трябва да се гарантира. Поради това е желателно да се избягва 
събирането на директни такси, което може да създаде отношение на „заплащане на 
услугите“.

Изменение 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18a (нова)
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 80a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Добавя се следният член:
Член 80a

Титулярите на разрешения за пускане 
на пазара могат да подават жалби 
срещу доклади за оценка или 
становища на Комитета, както е 
посочено в буква аа) на член 56, 
параграф 1 от настоящия Регламент,
с цел решенията му да бъдат 
прегледани от орган, независим от 
комитетите на Агенцията. Приемат 
се съответни мерки и процедури 
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съгласно регулаторната процедура с 
внимателно разглеждане, както е 
посочено в член 87, точка 2а от 
настоящия Регламент.

Or. en

Обосновка

Новите разпоредби водят до ограничаване на процедурите в съответствие с член 31 
на Директива 2001/83/ЕО. Тъй като настоящата законодателна рамка гарантира 
взаимодействие между титулярите на разрешения за пускане на пазара и 
компетентните органи и правото на подаване на жалби от страна на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара следва да се гарантира съответен процес, с който се 
създава новата процедура на равнище PRA(A)C. Ето защо, в ЕМА следва да се създаде 
възможност за подаване на жалби, за да се гарантира, че налице има подобаващ 
процес. Това е от особено значение за малките и средни предприятия, които не 
разполагат с финансовия капацитет да заведат съдебно дело.

Изменение 83
Corinne Lepage

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 20a (нова)
Регламент (ЕО) 726/2004
Член 107 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) В член 107, параграф 1 се заменя 
със следното:
1. В случай на единична оценка на 
периодичните актуализирани доклади 
за безопасност относно повече от 
едно разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
който не включва разрешения за 
пускане на пазара, предоставени в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
726/2004, в рамките на 30 дни от 
получаване на доклада на 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група разглежда 
доклада и приема становище относно 
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поддържането, изменението, 
преустановяването или анулирането 
на въпросните разрешения за пускане 
на пазара, включително график за 
прилагане на становището. Това 
становище се публикува незабавно, 
като представя и гледните точки на 
малцинството.

Or. xm

Изменение 84
János Áder

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискването за включване на 
обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, в обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в 
опаковката, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена 
с Директива …/…/ЕО, което се прилага 
за лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 по 
силата на член 9, параграф 4, букви а) и 
г) от него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора алинея 
от настоящия регламент, считано от 
подновяването на посоченото 
разрешение или от изтичането на 
период от три години, който започва да 
тече от посочената дата, в зависимост от 
това кое от двете настъпи по-рано.

1. Изискването, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена 
с Директива …/…/ЕО, защото 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътвания в опаковката следва да 
показват, че лекарственият продукт 
се намира под интензивно 
наблюдение, или че новата 
информация трябва да бъде 
съответно обозначена, което се 
прилага за лекарствените продукти, 
разрешени съгласно Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 по силата на член 9, 
параграф 4, букви а) и г) от него, се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, посочена 
в член 3, втора алинея от настоящия 
регламент, считано от подновяването на 
посоченото разрешение или от 
изтичането на период от три години, 
който започва да тече от посочената
дата, в зависимост от това кое от двете 
настъпи по-рано.

Or. hu
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Обосновка

Няма причина, поради която съществената информация да се показва в отделно поле, 
тъй като изчитането на обобщението на характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в опаковката в своята цялост са достатъчни, за да осигурят 
на пациента и лекаря информацията, необходима за безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт. Обобщението на съществената информация 
може да доведе до практика, според която пациентите и лекарите се 
съсредоточават само върху информацията, съдържаща се в рамките на това черно 
ограничение, което в крайна сметка ще изложи на риск безопасната употреба на 
лекарствения продукт.

Изменение 85
Philippe Juvin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискването за включване на 
обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, в обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в 
опаковката, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с Директива …/…/ЕО, което 
се прилага за лекарствените 
продукти, разрешени съгласно 
Регламент (ЕО) № 726/2004 по силата 
на член 9, параграф 4, букви а) и г) от 
него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора 
алинея от настоящия регламент, 
считано от подновяването на 
посоченото разрешение или от 
изтичането на период от три години, 
който започва да тече от посочената 
дата, в зависимост от това кое от 
двете настъпи по-рано.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Добавянето на обобщение на съществената информация е излишно (обобщението на 
характеристиките на продукта (ОХП) само по себе си вече осигурява преглед на 
съществената информация), може да обърка пациентите (последните може да 
пропуснат важна информация, съдържаща се в ОХП, но не и в обобщението на 
съществената информация), както и може да създаде проблеми относно разбирането 
(например, в случая на бележки, публикувани на няколко езика). 

Изменение 86
Антония Първанова, Pilar Ayuso

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискването за включване на 
обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, в обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в 
опаковката, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
Директива …/…/ЕО, което се прилага за 
лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 по 
силата на член 9, параграф 4, букви а) и 
г) от него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора алинея 
от настоящия регламент, считано от 
подновяването на посоченото 
разрешение или от изтичането на период 
от три години, който започва да тече от 
посочената дата, в зависимост от това 
кое от двете настъпи по-рано.

1. Изискването, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
Директива …/…/ЕО, което се прилага за 
лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 по 
силата на член 9, параграф 4, букви а) и 
г) от него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора алинея 
от настоящия регламент, считано от 
подновяването на посоченото 
разрешение или от изтичането на период 
от три години, който започва да тече от 
посочената дата, в зависимост от това 
кое от двете настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
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and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


