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Изменение 27
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За по-голяма яснота определението
на страничен ефект следва да се 
измени, за да се гарантира, че обхваща 
не само вредни и нежелателни 
реакции в резултат на разрешена 
употреба на лекарствен продукт, при 
дози, използвани обикновено при 
човека, но също и грешки на 
лекарствената терапия и употреби
извън разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта, 
включително неправилна употреба и 
злоупотреба с продукта.

(5) За по-голяма яснота следва да се
въведе определение на “грешка на 
лекарствената терапия”, за да се 
гарантира, че настоящата директива 
обхваща предотвратимите случайни 
и неподходящи инциденти, които 
водят до странични ефекти, в 
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и грешките на лекарствената 
терапия и употребите извън 
разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта.

Or. fr

Изменение 28
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За по-голяма яснота определението 
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща не само
вредни и нежелателни реакции в
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 

(5) За по-голяма яснота определението 
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща вредни и 
нежелателни реакции не само в резултат 
на разрешена употреба на лекарствен 
продукт, при дози, използвани 
обикновено при човека, но също и в 
резултат на грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 
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употреба и злоупотреба с продукта. употреба и злоупотреба с продукта.

Or. en

Обосновка

Предложението въвежда определението на предполагаем страничен ефект като 
начин да се обхване докладването на странични ефекти в резултат на други употреби 
на продукта извън условията на разрешението за търговия, в т.ч. грешките на 
лекарствената терапия. Следователно е необходима яснота по отношение на 
контекста, в който трябва да се докладват грешките на лекарствената терапия; 
трябва да се докладват тези грешки на лекарствената терапия, за които има 
съмнение, че са довели до предполагаем страничен ефект; в предложението не се 
предлага при използването на системата за фармакологична бдителност да се събира 
информация за грешките на лекарствената терапия по принцип. 

Изменение 29
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За по-голяма яснота определението 
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща не само 
вредни и нежелателни реакции в 
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 
употреба и злоупотреба с продукта

(5) За по-голяма яснота определението 
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща не само 
вредни и нежелателни реакции в 
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и в резултат на грешки на 
лекарствената терапия и на употреби 
извън разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта, 
включително неправилна употреба и 
злоупотреба с продукта

Or. it

Обосновка

Предложението въвежда определението на предполагаем страничен ефект като 
начин да се обхване докладването на странични ефекти в резултат на други употреби 
на продукта извън условията на разрешението за търговия, в т.ч. грешките на 
лекарствената терапия. Следователно е необходима яснота по отношение на 
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контекста, в който трябва да се докладват грешките на лекарствената терапия; 
трябва да се докладват тези грешки на лекарствената терапия, за които има 
съмнение, че са довели до предполагаем страничен ефект; в предложението не се 
предлага при използването на системата за фармакологична бдителност да се събира 
информация за грешките на лекарствената терапия по принцип.

Изменение 30
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За по-голяма яснота 
определението на страничен ефект 
следва да се измени, за да се 
гарантира, че обхваща не само вредни 
и нежелателни реакции в резултат 
на разрешена употреба на лекарствен 
продукт, при дози, използвани 
обикновено при човека, но също и 
грешки на лекарствената терапия и 
употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 
употреба и злоупотреба с продукта.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Изменението на определението не е обосновано и следва да се запази общоприетото 
международно определение (определението, прието от СЗО и Международната 
конференция за хармонизиране (МКХ)). От друга страна, изглежда подходящо да се 
дадат паралелни определения на понятията грешка на лекарствената терапия и 
неправилна употреба, които са обхванати от новото определение, предложено от 
Комисията, но които не предизвикват същата реакция. 
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Изменение 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Замърсяването на водите и 
почвите с лекарствени остатъци е 
новопоявил се проблем, свързан с 
околната среда, а също и 
предизвикващ загриженост за 
общественото здраве. Необходими са 
действия за намаляване на 
потенциално вредното въздействие 
върху околната среда в Европа, 
особено върху повърхностните води, 
подпочвените води и питейната вода 
и общественото здраве. Затова следва 
да се вземат и мерки за наблюдение на 
неблагоприятните екологични 
ефекти на лекарствените продукти 
по отношение на общественото 
здраве или околната среда. Това не 
трябва да доведе до отнемане на 
разрешения за лекарства, необходими 
за лечение на животозастрашаващи 
или сериозни заболявания.

Or. en

Изменение 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Трябва да се насърчават 
изследвания за разработване на по-
добре насочени лекарства, така че да 
се избегнат страничните ефекти за 
пациентите и да се разреши проблема 
с въздействието върху околната 
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среда.

Or. en

Изменение 33
Michail Tremopoulos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Фармацевтичните вещества са 
биологично активни при хората 
поради техните присъщи 
характеристики и често са 
проектирани така, че да остават 
непроменени по време на 
преминаването им през човешкото 
тяло. Тази устойчивост означава, че 
те продължават да съществуват и 
извън човешкото тяло, което може 
да създаде екологични проблеми, 
което от своя страна може да 
повлияе на общественото здраве.
За да се реши проблемът със 
замърсяването на водите и почвите с 
лекарствени остатъци, оценката на 
баланса риск-полза следва да обхваща 
и нежеланото въздействие върху 
околната среда.
Освен това, компетентните органи 
следва да наблюдават 
неблагоприятните въздействия върху 
околната среда на лекарствените 
продукти с оглед на преоценяването 
на баланса риск-полза.

Or. en

Обосновка

Проблемът с лекарствените остатъци в околната среда е добре известен. Тук става 
дума за опазването не само на околната среда, но и на общественото здраве чрез 
околната среда. Въпреки това, въздействието на лекарствените продукти върху 
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околната среда все още не е част от оценката на баланса риск-полза за издаването на 
разрешение за лекарствени продукти. Европейската агенция за околна среда (2010 г.), 
шведската Агенция за лекарствените продукти (2009 г) и германският 
Консултативен съвет по околна среда (2007 г.) застъпват становището, че при 
издаването на разрешение следва да бъде взето предвид въздействието върху 
околната среда. 

Изменение 34
Pilar Ayuso, Антония Първанова, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Титулярят на разрешението за 
търговия следва да създаде система за 
фармакологична бдителност, за да 
гарантира мониторинга и надзора на 
един или повече от неговите разрешени 
лекарствени продукти, която да бъде 
вписана в главното досие на системата 
за фармакологична бдителност, което е 
постоянно достъпно за проверка.
Компетентните органи следва да 
предприемат надзора на тези системи.
Поради това със заявлението за 
разрешение за пускане на пазара следва 
да се предоставя обобщение на 
системата за фармакологична 
бдителност, което включва и препратка 
към сайта, на който се поддържа и е 
достъпна за проверка основната 
документация на системата за 
фармакологична бдителност за 
съответния лекарствен продукт.

(6) Титулярят на разрешението за 
търговия следва да създаде система за 
фармакологична бдителност, за да 
гарантира мониторинга и надзора на 
един или повече от неговите разрешени 
лекарствени продукти, която да бъде 
вписана в главното досие на системата 
за фармакологична бдителност, което е 
постоянно достъпно за проверка.
Компетентните органи следва да 
предприемат надзора на тези системи.
Поради това със заявлението за 
разрешение за пускане на пазара следва 
да се предоставя обобщение на 
системата за фармакологична 
бдителност, което включва и препратка 
към сайта, на който се поддържа и е 
достъпна за проверка от 
компетентните органи основната 
документация на системата за 
фармакологична бдителност за 
съответния лекарствен продукт.

Or. fr

Обосновка

Компетентните органи следва да могат да проверяват постоянната документация 
за фармакологична бдителност и това трябва да се заяви ясно.
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Изменение 35
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Планирането на фармакологичната 
бдителност за всеки отделен лекарствен 
продукт от страна на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да бъде извършвано в контекста на 
система за управление на риска и да 
бъде пропорционално на 
идентифицираните и потенциалните 
рискове и необходимостта от 
допълнителна информация за 
лекарствения продукт. Следва също 
така да бъде предвидено, че всички 
ключови мерки, съдържащи се в 
системата за управление на риска, са 
включени като условия в разрешението 
за търговия.

(7) Планирането на фармакологичната 
бдителност за всеки отделен лекарствен 
продукт от страна на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да бъде извършвано и в контекста на 
система за управление на риска и да 
бъде пропорционално на 
идентифицираните и потенциалните 
рискове и необходимостта от 
допълнителна информация за 
лекарствения продукт. Следва също 
така да бъде предвидено, че всички 
ключови мерки, съдържащи се в 
системата за управление на риска, са 
включени като условия в разрешението 
за търговия. Ако условията, които са 
включени в разрешението за 
търговия, не бъдат изпълнени в 
определения срок, компетентните 
органи следва да разполагат с 
правомощието и подходящите 
средства незабавно да прекратят 
временно или да отменят издадените 
разрешения за търговия.

Or. en

Обосновка

Системите за управление на риска са в допълнение към фармакологичната 
бдителност; те не заменят стандартната фармакологична бдителност. Опитът 
показва, че в много случаи дружествата, от които се е изисквало да извършат 
проучвания за безопасност след получаване на разрешение, не са спазили въпросното 
изискване. В резултат на това лекарите и пациентите продължават да бъдат 
несигурни относно действителните ползи от някои изключително важни лекарства за 
лечение на заболявания като рак и сърдечни болести. Ето защо е необходимо в 
законодателството да се въведат по-строги изисквания с цел да се гарантира, че 
фармацевтичните дружества извършват проучванията, за които са поели 
ангажимент.
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Изменение 36
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

(9) Когато, при наличието на 
неудовлетворени медицински 
потребности, лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, които следва да 
бъдат обозначени със специален 
символ на външната опаковка и 
съответно обяснително изречение в 
листовката с упътване, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Специалните предупреждения за лекарствата, предмет на интензивен мониторинг, 
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ще помогнат както на здравните специалисти, така и на пациентите да 
идентифицират новите лекарствени продукти, предмет на интензивен мониторинг, и 
биха повишили, в съответствие с препоръките в доклада за 2006 г. на Института по 
медицина на САЩ, тяхната осведоменост относно докладването на всякакви 
странични ефекти, които могат да се появят. Тази мярка би могла да бъде подобрена 
допълнително, ако в черното каре се добави пиктограма, като например черният 
триъгълник (...), който е вече познат и се използва в някои държави-членки.

Изменение 37
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

(9) По отношение на 
новоразрешените лекарствени 
продукти, както и на лекарствените 
продукти, които са разрешени при 
условие че се спазва изискването да се 
проведе проучване за безопасност след 
получаване на разрешение, или които 
са предмет на условия или 
ограничения по отношение на 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на всички 
новоразрешени лекарствени продукти, 
които са на пазара от по-малко от 3 
години и които са обозначени като 
такива с черен триъгълник и 
съответно обяснително изречение в 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, като актуализиран списък на 
подобни лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска агенция по 
лекарствата, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
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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 по-долу „Агенцията“).

Or. en

Изменение 38
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
постоянен мониторинг на пазара.
Както и при всички останали 
лекарствени продукти, пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да докладват всички 
предполагаеми странични ефекти на 
подобни лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 
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(наричана по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Налице е значителен проблем със спазването на указанията, който има сериозни 
последствия за здравето на пациентите и обременява националните системи за 
здравеопазване. Толкова строга формулировка може да накара пациентите да 
спазват указанията за лечение в още по-малка степен и непряко да повлияе на 
докладването на възможни странични ефекти за продукти, които не са включени в 
тази продуктова група. Пациентите и здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да докладват всички възможни странични ефекти.

Изменение 39
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 

(9) По отношение на 
новоразрешените лекарствени 
продукти или когато лекарствен 
продукт е разрешен, при условие че се 
спазва изискването да се проведе 
проучване за безопасност след 
получаване на разрешение, или когато 
са налице условия или ограничения по 
отношение на безвредната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, 
лекарственият продукт следва да бъде 
подложен на интензивен мониторинг на 
пазара. Пациентите и здравните 
специалисти следва да бъдат 
насърчавани да докладват всички 
предполагаеми странични ефекти на 
всички новоразрешени лекарствени 
продукти, които са на пазара от по-
малко от 3 години и които са
обозначени като такива с черен 
триъгълник и съответно 
обяснително изречение в 
обобщението на характеристиките 
на продукта, на външната опаковка и 
в листовката с упътване, като 
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ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „Агенцията“).

актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Специалните предупреждения за всички новоразрешени лекарствени продукти, както 
и за лекарствата, предмет на интензивен мониторинг, ще помогнат както на 
здравните специалисти, така и на пациентите да идентифицират новоразрешените 
лекарства, които са на пазара от по-малко от три години, и ще повишат тяхната 
осведоменост относно докладването на всякакви странични ефекти, които могат да 
се появят.

Изменение 40
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Необходимо е една засилена система 
за фармакологична бдителност да не 
довежда до прибързано издаване на 
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странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

разрешения за пускане на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че засилването на системата за фармакологична 
бдителност няма да доведе до прибързано издаване на разрешения за пускане на 
пазара.

Изменение 41
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Необходимо е една засилена система 
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следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

за фармакологична бдителност да не 
довежда до прибързано издаване на 
разрешения за пускане на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че засилването на системата за фармакологична 
бдителност няма да доведе до прибързано издаване на разрешения за пускане на 
пазара.

Изменение 42
Elena Oana Antonescu

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
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интензивен мониторинг на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

интензивен мониторинг на пазара.
Необходимо е една засилена система 
за фармакологична бдителност да не 
довежда до прибързано издаване на 
разрешения за пускане на пазара.
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска 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 по-долу „Агенцията“).

Or. ro

Изменение 43
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел относно 
ключовата информация за лекарствения 
продукт и информация как да се сведат 
рисковете му до минимум и да се 
увеличат максимално ползите от него.

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват, за всички лекарствени 
продукти освен тези, посочени в 
членове 10, 10a и 10в, 14, 16 и 16a от 
Директива 2001/83/ЕО, кратък раздел 
относно ключовата информация за 



PE438.412v02-00 18/202 AM\808932BG.doc

BG

лекарствения продукт и информация как 
да се сведат рисковете му до минимум и 
да се увеличат максимално ползите от 
него.

Or. en

Обосновка

Изключение следва да се направи за някои категории лекарствени продукти с особено 
висок профил на безопасност. За хомеопатичните лекарствени продукти това е от 
изключително икономическо значение поради факта, че фармацевтичните компании, 
които ги произвеждат, са главно МСП. Регулаторната и административната 
тежест, свързана с фармакологичната бдителност, трябва да бъде пропорционална 
и ефективна и следователно ограничена до мерките, необходими за тази цел, особено 
по отношение на хомеопатичните лекарствени продукти.

Изменение 44
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел относно 
ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел, в който да се 
описват ползите и потенциалните 
странични ефекти на лекарствения 
продукт, както и информация с цел 
безопасно и ефикасно използване на 
лекарствения продукт.

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно в каква форма да се дава информация 
на пациента. Това изменение внася яснота.
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Изменение 45
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните 
специалисти и пациентите лесно да 
идентифицират информацията, 
имаща най-голямо отношение към 
лекарствата, които употребяват, 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с упътване 
следва да включват кратък раздел 
относно ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Включването на обобщение на съществената информация е излишно (обобщението на 
характеристиките на продукта вече дава основната информация). Това може да 
обърка пациентите (които могат да не обърнат внимание на важна информация, 
дадена в обобщението на характеристиките на продукта, а не в обобщението на 
съществената информация) и би могло да създаде проблеми с разчитането (когато 
например листовките се публикуват на няколко езика).

Изменение 46
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните 
специалисти и пациентите лесно да 
идентифицират информацията, 
имаща най-голямо отношение към 
лекарствата, които употребяват, 
обобщението на характеристиките 

(10) В срок от пет години от 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите, 
потребителите и здравните 
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на продукта и листовката с упътване 
следва да включват кратък раздел 
относно ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

специалисти, държавите-членки и 
други заинтересовани страни, следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на четливостта на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване.
След извършване на анализ на 
горепосочените данни, Комисията, по 
целесъобразност, следва да представи 
предложение за подобряване на 
оформлението и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване, за да се гарантира, че те са 
ценен източник на информация за 
широката общественост и за 
здравните специалисти.

Or. en

Обосновка

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Изменение 47
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните 
специалисти и пациентите лесно да 
идентифицират информацията, 
имаща най-голямо отношение към 
лекарствата, които употребяват, 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с упътване 
следва да включват кратък раздел 
относно ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

(10) В срок от пет години от 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите, 
потребителите и здравните 
специалисти, държавите-членки и 
други заинтересовани страни, следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на четливостта на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване.
След извършване на анализ на 
горепосочените данни, Комисията, по 
целесъобразност, следва да представи 
предложения за подобряване на 
оформлението и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване, за да се гарантира, че те са 
ценен източник на информация за 
широката общественост и за 
здравните специалисти.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обобщение води до проблеми, още повече, че неговите елементи не са 
определени. Това носи риска пациентите да четат само тази част, когато в 
действителност те трябва да четат цялата листовка с упътване. Проблемите с 
разчитането на листовката не се разрешават чрез добавяне на обобщение. Вместо 
това, те следва да бъдат разрешени чрез преразглеждане на разпоредбите за 
листовката.
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Изменение 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел относно 
ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо 
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел, в който да се 
описват ползите и потенциалните 
странични ефекти на лекарствения 
продукт, както и информация с цел 
безопасно и ефикасно използване на 
лекарствения продукт.

Or. de

Изменение 49
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите лесно да идентифицират 
информацията, имаща най-голямо
отношение към лекарствата, които 
употребяват, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел относно 
ключовата информация за лекарствения 
продукт и информация как да се сведат 
рисковете му до минимум и да се 
увеличат максимално ползите от него.

(10) За да могат здравните специалисти 
и пациентите да разполагат с достъп 
до информацията, имаща отношение 
към лекарствата, които употребяват, в 
допълнение към обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване следва да има и 
препратка към уебсайт или 
безплатна телефонна линия, 
осигурени от компетентните органи 
и/ или титуляря на разрешението за 
търговия, включително - за всеки 
продукт, кратък раздел относно 
ключовата информация за лекарствения 
продукт и информация как да се сведат 
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рисковете му до минимум и да се 
увеличат максимално ползите от него.

Or. fr

Обосновка

Създаването на нов раздел за „ключова информация” в обобщението на 
характеристиките на продукта и листовката с упътване не изглежда много удачно. 
Обобщението на характеристиките на продукта и листовката с упътване така или 
иначе представляват обобщение на информацията, приемана като съществена. От 
друга страна, на уебсайта на компетентните органи би могло да се публикува 
обобщение на информацията. 

Изменение 50
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. В срок от една година от 
влизането в сила на настоящата 
директива Комисията, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите, 
потребителите и здравните 
специалисти, държавите-членки и 
други заинтересовани страни, следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на четливостта на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване в държавите-членки.
След извършване на анализ на 
горепосочените данни, Комисията, по 
целесъобразност, следва да представи 
предложение за хармонизиране и 
подобряване на оформлението и 
съдържанието на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътване, за да се 
гарантира, че те са ценен източник 
на информация за широката 
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общественост и за здравните 
специалисти.

Or. en

Обосновка

Тези консултации следва да започнат без забавяне. Подобряването на четливостта, 
яснотата и разбираемостта на обобщенията на характеристиките на продуктите и 
листовките с упътване във всички държави-членки следва да представлява основен 
аспект на бъдещите предложения за изменение на общностното законодателство що 
се отнася до информацията за пациентите, свързана с предписваните лекарствени 
продукти. 

Изменение 51
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Комисията, в сътрудничество с 
ЕМЕА, следва незабавно, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите и 
потребителите, организации на 
лекарите и фармацевтите, 
организации в областта на 
социалното здравно осигуряване, 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни, да представи 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за оценка на 
четливостта на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътване и 
полезността им за широката 
общественост и за здравните 
специалисти. След извършване на 
анализ на горепосочените данни, 
Комисията, по целесъобразност, 
следва да представи предложения за 
подобряване на оформлението и 
съдържанието на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
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листовките с упътване, за да се 
гарантира, че те са ценен източник 
на информация за широката 
общественост и за здравните 
специалисти.

Or. en

Изменение 52
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В срок от 24 месеца от 
публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз Комисията следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на степента, в която 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване отговарят на нуждите на 
пациентите и здравните 
специалисти. Въз основа на това 
Комисията следва да публикува, при 
необходимост, правни препоръки и/ 
или предложения за подобряване на 
тези два документа.

Or. fr

Обосновка

В момента обобщенията на характеристиките на продуктите и листовките с 
упътване явно не задоволяват напълно нуждите на пациентите и здравните 
специалисти. Имайки предвид промените в практиката, знанията и изискванията на 
пациентите и здравните специалисти, би било удачно Комисията да извърши 
проучване на начина, по който тези два документа се използват и представят.
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Изменение 53
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С оглед гарантирането на еднакво 
ниво на научните експертни познания в 
областта на вземане на решения за 
фармакологичната бдителност както на 
общностно, така и на национално 
равнище, при изпълняването на задачи 
на фармакологичната бдителност, 
координационната група следва да може 
да разчита на мнението на 
Консултативния комитет за оценка на
риска в областта на фармакологичната 
бдителност на Агенцията.

(13) С оглед гарантирането на еднакво 
ниво на научните експертни познания в 
областта на вземане на решения за 
фармакологичната бдителност както на 
общностно, така и на национално 
равнище, при изпълняването на задачи 
на фармакологичната бдителност, 
координационната група следва да може 
да разчита на мнението на 
Консултативния комитет за оценка на
баланса риск-полза в областта на 
фармакологичната бдителност на 
Агенцията.

Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност“ е твърде ограничаващо и не навежда на мисълта за 
необходимостта от провеждане на анализ на баланса риск-полза на дадено 
лекарство, като поставя акцент върху анализа на самия риск. При все това в 
приложното поле на комитета попада „всеки въпрос, свързан с фармакологичната
бдителност“ (предложение за регламент, член 1, т. 12).

Изменение 54
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите-членки следва да 
прилагат система за фармакологична 
бдителност, която да събира 
информация от полза за надзора на 
лекарствените продукти, включително 
информация относно предполагаемите 

(16) Държавите-членки следва да 
прилагат система за фармакологична 
бдителност, която да събира 
информация от полза за надзора на 
лекарствените продукти, включително 
информация относно предполагаемите 
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лекарствени странични ефекти, 
неправилната употреба, 
злоупотребата и грешките на 
лекарствената терапия, и да гарантират 
нейното качество посредством 
последващи действия по случаи на 
предполагаеми лекарствени странични 
ефекти.

лекарствени странични ефекти в 
резултат на нормална употреба, 
употреба, несъобразена с 
предписанията, неправилна употреба, 
злоупотреба и грешки на лекарствената 
терапия и да гарантират нейното 
качество посредством последващи 
действия по случаи на предполагаеми 
лекарствени странични ефекти.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията е объркващо и би могло да се поясни като се потвърди, 
че системата за фармакологична бдителност следва да се използва за събиране на 
информация за всички предполагаеми странични лекарствени ефекти, а не само за 
тези, които са в резултат от неправилна употреба, злоупотреба и грешки на 
лекарствената терапия. 

Изменение 55
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За допълнително увеличение на
координацията на ресурсите между 
държавите-членки, всяка държава-
членка следва да има правото да 
делегира някои задачи на 
фармакологичната бдителност на
друга държава-членка.

(17) Всяка държава-членка следва да 
носи отговорността за наблюдението 
на нейна територия на страничните 
ефекти. За допълнително увеличение 
на нивото на експертните познания в 
областта на фармакологичната 
бдителност, държавите-членки следва 
да бъдат насърчавани да организират 
обучения и редовно да обменят 
информация и експертни познания.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на тази държава-членка. 
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Изменение 56
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За допълнително увеличение на
координацията на ресурсите между 
държавите-членки, всяка държава-
членка следва да има правото да 
делегира някои задачи на 
фармакологичната бдителност на
друга държава-членка.

(17) Всяка държава-членка следва да 
носи отговорност за за откриването 
и предприемането на последващи 
мерки по отношение на нежелани 
събития на територията на тази 
държава-членка.  За допълнително 
увеличение на нивото на експертните 
познания в областта на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да бъдат 
насърчавани да организират обучения 
и редовно да обменят информация и 
експертни познания.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на тази държава-членка.

Изменение 57
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да докладват тези 
ефекти единствено на 
компетентните органи на 
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мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

държавите-членки, на чиято 
територия те са настъпили, а 
държавите-членки следва да докладват 
споменатите ефекти директно в 
общностната база данни и мрежата за 
обработка на данни, посочени в член 57, 
параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance “).

Всяка промяна в националната база 
данни следва незабавно и 
автоматично да се отрази в базата 
данни Eudravigilance.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да бъде подробно и незабавно информирана за 
страничните лекарствени ефекти, възникнали на нейна територия. Държавите-
членки следва да имат директен достъп до подробните доклади за страничните 
лекарствени ефекти, за да се избегне загубата на клинична информация, която би 
изложила на риск научния анализ. Държавите-членки следва да носят отговорност за 
регистрирането на докладите в базата данни Eudravigilance с цел да се гарантира 
качеството на базата данни Eudravigilance.

Изменение 58
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти и за 
да се даде едновременен достъп на 
държавите-членки до една и съща 
информация, титулярите на разрешение 
за пускане на пазара и държавите-
членки следва да докладват споменатите 
ефекти единствено в общностната база 
данни и мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 



PE438.412v02-00 30/202 AM\808932BG.doc

BG

Eudravigilance “). Предвид това, и за да 
се постигнат посочените по-горе 
цели, държавите-членки не трябва да 
налагат никакви допълнителни 
изисквания на титулярите на 
разрешение за пускане на пазара по 
отношение на незабавното и редовно 
докладване на предполагаемите 
странични ефекти.

Or. fr

Обосновка

За да се постигнат целите на ЕС и за да се улесни предаването на информация и 
хармонизирането на мониторинга, държавите-членки не трябва да налагат 
допълнителни изисквания, които не са научно обосновани.

Изменение 59
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да докладват тези 
ефекти единствено на държавите-
членки, а държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти
директно в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

Всяка промяна в националната база 
данни следва незабавно и 
автоматично да се отрази в базата 
данни Eudravigilance.
Базата данни Eudravigilance и 
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националната база данни следва да 
бъдат напълно оперативно 
съвместими.

Or. en

Обосновка

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Изменение 60
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
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пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “). Базата данни 
Eudravigilance следва по електронен 
път и едновременно да уведомява 
съответните държави-членки за 
докладите, представени от титуляри 
на разрешение за пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да се предупреждават по електронен път, когато 
титуляри на разрешение за пускане на пазара представят доклади в базата данни 
Eudravigilance относно сериозни предполагаеми странични ефекти, появили се на 
тяхна територия, като форма на допълнителен контрол с цел гарантиране, че 
националните компетентни органи няма да пропуснат или пренебрегнат тази 
информация.

Изменение 61
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. За същата цел 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да предоставят на 
органите предварително 
предупреждение относно съобщения, 
свързани с безопасността, а органите 
следва да предоставят един на друг 
такива предупреждения.

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. За същата цел 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да представят на 
органите за предварително одобрение
съобщенията, свързани с 
безопасността, а органите следва да 
предоставят един на друг такива 
предупреждения.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че информацията относно лекарствените продукти, която 
дружествата предоставят на широката публика, не е промоционална. Изискването 
за предварително одобрение на информацията вече се прилага по отношение на 
листовките с упътване, обществените кампании, както и в предложението относно 
информирането на широката общественост относно медикаментите, отпускани по 
лекарско предписание, което в момента се разглежда; от съображения за 
последователност то също така следва да се прилага и по отношение на 
информацията в областта на фармакологичната бдителност 

Изменение 62
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. За същата цел
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да предоставят на 
органите предварително 
предупреждение относно съобщения, 
свързани с безопасността, а органите 
следва да предоставят един на друг 
такива предупреждения.

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. От титулярите на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да се изисква да представят на 
органите съобщенията, свързани с 
безопасността, които възнамеряват да 
разпространяват с цел предварително 
одобрение. При наличието на подобно 
одобрение органите следва незабавно да 
си предоставят един на друг 
предварителни предупреждения 
относно тези съобщения, свързани с 
безопасността.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че информацията относно лекарствените продукти, която 
дружествата предоставят на широката публика, не е промоционална. Изискването 
за предварително одобрение на информацията вече се прилага по отношение на 
листовките с упътване, обществените кампании, както и в предложението относно 
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информирането на широката общественост относно медикаментите, отпускани по 
лекарско предписание, което в момента се разглежда; от съображения за 
последователност то също така следва да се прилага и по отношение на 
информацията в областта на фармакологичната бдителност.

Изменение 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Докладването чрез здравните 
специалисти следва да се насърчава 
особено в случаите, където техният 
принос би могъл да бъде от
съществено значение за разбирането 
на страничния ефект. За да се улесни 
това докладване, достъпът на 
здравните специалисти до данните за 
лечението, съдържащи се в здравното 
досие на пациента, следва да бъде 
улеснен, в съответствие с правилата 
за защита на личните данни.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае значението на здравните специалисти като хора, стоящи на 
преден план в докладването във връзка с фармакологичната бдителност.

Изменение 64
Thomas Ulmer

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Докладването чрез здравните 
специалисти следва да се насърчава 
особено в случаите, където техният 
принос би могъл да бъде от 
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съществено значение за разбирането 
на страничния ефект, както и в 
случаите, където страничните 
ефекти са свързани с грешки на 
лекарствената терапия.
За да се улесни това докладване, 
достъпът на здравните специалисти 
до данните за лечението, съдържащи 
се в здравното досие на пациента, 
следва да бъде улеснен.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае значението на здравните специалисти като хора, стоящи на 
преден план в докладването във връзка с фармакологичната бдителност. Освен това, 
за да се подпомогне по-добре правилното идентифициране на евентуалните грешки на 
лекарствената терапия, водещи до предполагаеми странични ефекти, е важно 
лекарите и фармацевтите да имат достъп до здравните досиета на пациентите 
като напълно зачитат правилата за защита на личните данни.

Изменение 65
Crescenzio Rivellini

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Докладването чрез здравните 
специалисти следва да се насърчава 
особено в случаите, където техният 
принос е от съществено значение за 
разбирането на важността на 
страничния ефект, както и на 
страничните ефекти в резултат на 
грешки на лекарствената терапия. За 
да се улесни този вид докладване и да 
се защитят гражданите, здравните 
специалисти следва да имат достъп 
до данните, съдържащи се в 
здравните досиета на пациентите.

Or. it
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Обосновка

Важно е да се подчертае активната роля на здравните специалисти в докладването 
във връзка с фармакологичната бдителност. Освен това, за да се улесни по-точното 
идентифициране на евентуалните грешки на лекарствената терапия, водещи до 
предполагаеми странични ефекти, е важно и лекарите, и фармацевтите да имат 
достъп до здравните досиета на пациентите като напълно зачитат правилата за 
личната неприкосновеност и защитата на личните данни, в среда на взаимно 
сътрудничество с доказани резултати.

Изменение 66
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Изискванията за периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
следва да бъдат пропорционални на 
риска, който представляват 
лекарствените продукти. Поради това 
следва за лекарствени продукти, за 
които се предоставя ново разрешение, 
периодичните актуализирани доклади за 
безопасност да бъдат свързани със 
системата за управление на риска, а 
установеното редовно докладване 
следва да не се изисква за регистрирани 
растителни лекарствени продукти с 
генерична, утвърдена употреба, 
информирано съгласие, хомеопатична 
или традиционна употреба. В интерес на 
общественото здраве обаче органите 
следва да изискват периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

(22) Изискванията за периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
следва да бъдат пропорционални на 
риска, който представляват 
лекарствените продукти. Поради това 
следва за лекарствени продукти, за 
които се предоставя ново разрешение, 
периодичните актуализирани доклади за 
безопасност да бъдат свързани със 
системата за управление на риска, а 
докладите за регистрирани растителни 
лекарствени продукти с генерична, 
утвърдена употреба, информирано 
съгласие, хомеопатична или 
традиционна употреба, да се изискват 
на по-дълги интервали. В интерес на 
общественото здраве обаче органите 
следва да изискват периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти на определени 
интервали, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

Or. fr
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Обосновка

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Изменение 67
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Изискванията за периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
следва да бъдат пропорционални на 
риска, който представляват 
лекарствените продукти. Поради това 
следва за лекарствени продукти, за 
които се предоставя ново разрешение, 
периодичните актуализирани доклади за 
безопасност да бъдат свързани със 
системата за управление на риска, а 
установеното редовно докладване 
следва да не се изисква за регистрирани 
растителни лекарствени продукти с 
генерична, утвърдена употреба, 
информирано съгласие, хомеопатична 
или традиционна употреба. В интерес на 
общественото здраве обаче органите 
следва да изискват периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

(22) Изискванията за периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
следва да бъдат пропорционални на 
риска, който представляват 
лекарствените продукти. Поради това 
следва за лекарствени продукти, за 
които се предоставя ново разрешение, 
периодичните актуализирани доклади за 
безопасност да бъдат свързани със 
системата за управление на риска, а 
установеното редовно докладване 
следва да се изисква за регистрирани 
растителни лекарствени продукти с 
генерична, утвърдена употреба, 
информирано съгласие, хомеопатична 
или традиционна употреба. В интерес на 
общественото здраве обаче органите 
следва да изискват периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

Or. fr
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Обосновка

Ефектите на даден лекарствен продукт могат да се различават в зависимост от 
неговите съставки или метод на производство и по тази причина за всички 
лекарствени продукти следва да се публикуват периодични актуализирани доклади за 
безопасност.

Изменение 68
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да бъде възможно да се гарантира 
адекватно финансиране на 
дейностите на фармакологичната 
бдителност, посредством събиране на 
такси. Управлението на 
споменатите събрани средства обаче 
следва да бъде под непрекъснатия 
контрол на националните 
компетентни органи, с цел да се 
гарантира тяхната независимост.

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Обосновка

Дейностите по фармакологичната бдителност следва да подлежат на публично 
финансиране не само за да се гарантира тяхната независимост, но и поради 
необходимостта от това държавите-членки да носят пълната отговорност за 
фармакологичната бдителност (включително и по отношение на финансирането), 
тъй като те поемат разходите, свързани със страничните ефекти, както по 
отношение на заболеваемостта, така и на смъртността. Според Европейската 
комисия „по общи оценки 5 % от всички хоспитализации се дължат на страничен 
лекарствен ефект, 5 % от всички болнични пациенти страдат от страничен ефект и 
страничните ефекти са петата най-разпространена причина за смърт, настъпила в 
болница“.
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Изменение 69
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да бъде възможно да се гарантира 
адекватно финансиране на 
дейностите на фармакологичната 
бдителност, посредством събиране на 
такси. Управлението на 
споменатите събрани средства обаче 
следва да бъде под непрекъснатия 
контрол на националните 
компетентни органи, с цел да се 
гарантира тяхната независимост.

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Обосновка

Дейностите по фармакологичната бдителност следва да подлежат на публично 
финансиране не само за да се гарантира тяхната независимост, но и поради 
необходимостта от това държавите-членки да носят пълната отговорност за 
фармакологичната бдителност (включително и по отношение на финансирането), 
тъй като те поемат разходите, свързани със страничните ефекти, както по 
отношение на заболеваемостта, така и на смъртността. Според Европейската 
комисия „по общи оценки 5 % от всички хоспитализации се дължат на страничен 
лекарствен ефект, 5 % от всички болнични пациенти страдат от страничен ефект и 
страничните ефекти са петата най-разпространена причина за смърт, настъпила в 
болница“.
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Изменение 70
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да бъде възможно да се гарантира 
адекватно финансиране на 
дейностите на фармакологичната 
бдителност, посредством събиране на 
такси. Управлението на 
споменатите събрани средства обаче 
следва да бъде под непрекъснатия 
контрол на националните 
компетентни органи, с цел да се 
гарантира тяхната независимост.

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 
финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Изменение 71
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Настоящата директива следва 
да се прилага без да се засягат 
разпоредбите на Директива 95/46/EО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни1, 
и на Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 г. относно 
защитата на лицата по отношение 
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на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни2. С цел да се откриват, 
оценяват, разбират и 
предотвратяват страничните 
ефекти, да се определят и 
предприемат действия за намаляване 
на рисковете и повишаване на 
ползите от лекарствените продукти 
за целите на защитата на 
общественото здраве, следва да бъде 
възможно в рамките на системата 
Eudravigilance да се обработват лични 
данни, като същевременно се спазва 
законодателството на ЕС за защита 
на личните данни. Тази цел 
представлява значим обществен 
интерес, който е обоснован, при 
условие че обработката на 
подлежащи на идентификация 
здравни данни се прави единствено, 
когато това е необходимо и че 
участващите в процеса извършват 
оценка на необходимостта от 
обработка на такива данни на всеки 
етап от процеса на фармакологична 
бдителност.
1OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Предложението засяга лична информация от особено чувствителен характер, която 
следва да бъде напълно защитена. Вж. също становището на Европейския надзорен 
орган по защита на данните от април 2009 г.
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Изменение 72
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 - точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) точка 11 се заменя със следното: заличава се
"(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт "

Or. en

Обосновка

Предлага се да се вземе първоначалната формулировка (член 1, точка 11 от 
консолидираната Директива 2001/83/ЕО, т. е. определението, използвано от 
Световната здравна организация (СЗО) и Международната конференция за 
хармонизиране (МКХ) за продуктите, пуснати на пазара), която изрично пояснява, че 
става дума за нормални условия на употреба и не допуска объркване със случаите на 
неправилна употреба или злоупотреба. 

Изменение 73
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 - точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

(не се отнася до българския текст).
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Изменение 74
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 1 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 - точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт

11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт, получаваща се при 
дози, използвани обикновено при 
човека за профилактика, диагностика 
или лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция.

Or. fr

Обосновка

Изменението на определението не е обосновано и следва да се запази общоприетото 
международно определение (определението, прието от СЗО и Международната 
конференция за хармонизиране (МКХ)). От друга страна, изглежда подходящо да се 
дадат паралелни определения на понятията грешка на лекарствената терапия и 
неправилна употреба, които са обхванати от новото определение, предложено от 
Комисията, но които не предизвикват същата реакция. 

Изменение 75
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт;

11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт, получаваща се при 
дози, използвани обикновено при 
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човека, в съответствие с 
обобщението на характеристиките 
на продукта, за профилактика, 
диагностика или лечение, или за 
изменение на физиологична функция;
11a) употреба на лекарствен продукт, 
несъобразена с предписанията:
употреба на лекарствен продукт, 
която не е съобразена с обобщението 
на характеристиките на продукта, в 
т.ч. грешки на лекарствената 
терапия, и която е придружена от 
вредни ефекти, които са 
нежелателни;

Or. en

Обосновка

За оценката на тези два различни вида вредни и нежелателни ефекти, причинени от 
употребата на лекарствен продукт, е важно да можем да направим разлика между 
употреба, съобразена с обобщението на характеристиките на продукта, и употреба, 
която не е съобразена с него (употреба, несъобразена с предписанията, и грешки на 
лекарствената терапия). Оценката ще доведе до различни реакции от страна на 
компетентните органи: грешките на лекарствената терапия биха могли да доведат 
до допълнителни предупреждения, но не и до отнемане или временно прекратяване на 
разрешението за търговия, докато случаят със страничните ефекти е точно 
обратен.

Изменение 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.

(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт, получаваща се при 
дози, използвани обикновено при 
човека за профилактика, диагностика 
или лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция.
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Or. en

Обосновка

Важно е в международен план да се използва последователна терминология. 
Определенията, използвани в ЕО, следва да бъдат идентични с определенията на МКХ 
или СЗО. Определението на термина „страничен ефект” не съответства на 
определението на СЗО. Настоящото определение на ЕО на страничен ефект е 
съобразено с това на СЗО и трябва да се запази поради факта, че е свързано с 
дозировки според разрешенията за търговия. В противен случай е невъзможно да се 
определи какво означава „нежелателна”.

Изменение 77
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)

Изменение 78
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение
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„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

(Не се отнася до българския текст). 

Изменение 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква aa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) Добавя се следната точка:
11a. Грешка на лекарствената 
терапия: реакция, която не е 
страничен ефект, но която се дължи 
на грешки и на употреби на 
лекарствен продукт извън 
разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта, 
включително неправилна употреба и 
злоупотреба с продукта.

Or. en

Обосновка

Важно е да се получи информация и за грешките на лекарствената терапия, но те 
следва да се разграничават от страничните ефекти. Разбираемо е, че за органите е 
важно да получават информация за грешките на лекарствената терапия.
Страничните ефекти обикновено имат отражение върху листовките с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта, докато за отразяването на 
грешките на лекарствената терапия в тези документи няма никаква причина.
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Изменение 80
Michail Tremopoulos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква aa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) Добавя се следната точка:
“(13a) Страничен екологичен ефект:
нежелателен ефект върху околната 
среда или върху общественото здраве 
чрез околната среда в резултат на 
лекарствен продукт или продукт от 
неговото разграждане ”

Or. en

Обосновка

От пациентите, подложени на медицинско лечение, се отделят фармацевтични 
продукти. Често те преминават през пречиствателните станции и могат да 
замърсят повърхностните или подпочвените води, или дори питейната вода. В 
законодателството за фармацевтичните продукти трябва да се обърне внимание на 
страничните екологични ефекти. Следователно е необходимо да им се даде 
определение.

Изменение 81
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de
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Обосновка

Вж. изменението на член 1, точка 11.

Изменение 82
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

Вж. изменението на член 1, точка 11

Изменение 83
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 э буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

(Не се отнася до българския текст).
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Изменение 84
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 14 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

“(14) Предполагаем страничен ефект:
страничен ефект, по отношение на 
който не може да бъде изключена 
причинно-следствена връзка между 
събитието и лекарствения 
продукт“.”

"(14) Грешка на лекарствената 
терапия: предотвратимо случайно и 
неподходящо събитие или инцидент, 
който е довел или е можел да доведе 
до неблагоприятен ефект докато 
лекарствената терапия е била под 
контрола на здравен специалист, 
пациент или потребител. Грешките 
на лекарствената терапия, които 
водят до неблагоприятни ефекти, 
следва да се считат за странични 
ефекти за целите на докладването "

Or. en

Обосновка

С цел по-голяма яснота следва да се въведе определение на „грешка на лекарствената 
терапия“, за да се гарантира, че настоящата директива обхваща предотвратимите 
случайни и неподходящи инциденти, водещи до страничен ефект, които произтичат 
от разрешена употреба на лекарствен продукт, приеман в обичайната доза, както и 
грешките на лекарствената терапия и употребите извън разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта (вж. съображение 5).

Изменение 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква бa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) Добавя се следната точка:
(14a) Страничен екологичен ефект:



PE438.412v02-00 50/202 AM\808932BG.doc

BG

това включва вреден ефект върху 
общественото здраве или околната 
среда, по-специално върху 
повърхностните или подпочвените 
води и питейната вода, свързан с 
появата в околната среда на 
фармацевтични продукти или 
продукти от тяхното разграждане, 
или комбинация от фармацевтични 
продукти и продукти от тяхното 
разграждане.

Or. en

Обосновка

От пациентите, подложени на медицинско лечение, чрез урината се отделят 
фармацевтични продукти. Те преминават през пречиствателните станции и 
замърсяват повърхностните и подпочвените води. Когато фармацевтичните 
продукти достигнат до кладенци с питейна вода те се превръщат в заплаха и за 
общественото здраве. Във водна среда те могат да доведат до вредни ефекти за 
флората и фауната. Затова заедно със законодателството за фармацевтичната 
бдителност трябва да се обхванат и страничните екологични ефекти. Следователно 
е необходимо да им се даде определение.

Изменение 86
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(15) Проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на разрешен лекарствен 
продукт, провеждано с цел да се 
идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска по 
отношение на разрешения лекарствен 
продукт, потвърди профилът на 
безопасност на лекарствения продукт 
или измери ефективността на мерките за 
управление на риска.”;

"(15) Проучвания в областта на 
фармакологичната бдителност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване, което е извършено на 
лекарствен продукт, разрешен
прибързано по съображения за 
общественото здраве и при липсата 
на терапевтична алтернатива, или е 
извършено по искане на здравните 
органи след пускането на пазара на 
даден лекарствен продукт с цел да се 
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идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска от
страничен ефект по отношение на 
разрешения лекарствен продукт, да се 
оцени профила на странични ефекти 
на лекарствения продукт или да се 
направи преоценка на баланса риск-
полза, или измери ефективността на 
мерките за управление на риска.”;

Or. en

Обосновка

Проучването след получаване на разрешение има за цел да проследи страничните 
ефекти на лекарствените продукти върху човека. Използваната формулировка трябва 
да отразява по-добре същността на целта на тези проучвания след получаване на 
разрешение. Проучванията за безопасност след получаване на разрешение не бива да 
служат за лесното получаване на разрешения за пускане на пазара, при липсата на 
достатъчно задълбочена оценка.

Изменение 87
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) точка 15 се заменя със следното: заличава се
"(15) Проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на разрешен лекарствен 
продукт, провеждано с цел да се 
идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска по 
отношение на разрешения лекарствен 
продукт, потвърди профилът на 
безопасност на лекарствения продукт 
или измери ефективността на 
мерките за управление на риска.”;

Or. en
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Изменение 88
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

„15) Проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на разрешен лекарствен 
продукт, провеждано с цел да се 
идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска по 
отношение на разрешения лекарствен 
продукт, потвърди профилът на 
безопасност на лекарствения продукт 
или измери ефективността на мерките за 
управление на риска.”;

„15) Проучвания в областта на 
фармакологичната бдителност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на лекарствен продукт, 
преждевременно разрешен по 
съображения за общественото здраве 
и при липсата на терапевтична 
алтернатива, или е извършено по 
искане на здравните органи след 
пускането на пазара на даден 
лекарствен продукт, с цел да се 
идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска от
страничен ефект по отношение на 
разрешения лекарствен продукт, да се 
оцени профилът на странични 
ефекти на лекарствения продукт и 
баланса риск-полза, или измери 
ефективността на мерките за управление 
на риска“;

Or. en

Обосновка

Проучването след получаване на разрешение има за цел да проследи страничните 
ефекти на лекарствените продукти върху човека. То няма за цел да наблюдава 
„безопасността след получаване на разрешение“. Проучванията за безопасност след 
получаване на разрешение не бива да служат за лесното получаване на разрешения за 
пускане на пазара, при липсата на достатъчно задълбочена оценка.
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Изменение 89
Michail Tremopoulos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) точка 28a се заменя със следното:
„28a) Баланс риск-полза:
Оценка на положителните 
терапевтични ефекти от 
лекарствения продукт по отношение 
на рисковете, определени в точка 28.“

Or. en

Обосновка

Проблемът с лекарствените остатъци в околната среда е добре известен. Тук става 
дума за опазването не само на околната среда, но и на общественото здраве чрез 
околната среда. Въпреки това, въздействието на лекарствените продукти върху 
околната среда все още не е част от оценката на баланса риск-полза за издаването на 
разрешение за лекарствени продукти. Европейската агенция за околна среда (2010 г.), 
шведската Агенция за лекарствените продукти (2009 г.) и германският 
Консултативен съвет по околна среда (2007 г.) застъпват становището, че при 
издаването на разрешение трябва да бъде взето предвид въздействието върху 
околната среда. 

Изменение 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) точка 28a се заменя със следното:
„28a) Баланс риск-полза:
Оценка на положителните 
терапевтични ефекти от 
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лекарствения продукт по отношение 
на рисковете, определени в точка 28.“

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е в оценката на баланса риск-полза да се включи и „рискът за 
околната среда“. Такова включване вече има в законодателството за ветеринарните 
лекарствени продукти, а технически доклад № 1/2010 на Европейската агенция за 
околна среда препоръчва включването му и в законодателството за лекарствата за 
хуманна употреба. Основната цел е да се защити общественото здраве, без да се 
застраши достъпът на пациентите до жизненоважни лекарства.

Изменение 91
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г
Директива 2001/83/ЕО
Член 1– точка 28б

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б) Система за управление на риска:
набор от дейности и интервенции на 
фармакологичната бдителност, 
предназначени за идентифициране, 
характеризиране, предотвратяване или 
свеждане до минимум на рисковете, 
свързани с лекарствен продукт, 
включително оценка на ефективността 
на тези интервенции.

28б) Система за управление на риска:
набор от специфични дейности и 
интервенции на фармакологичната 
бдителност, предназначени за 
определяне на размера или
предотвратяване на рисковете, свързани 
с лекарствен продукт, включително 
оценка на ефективността на тези 
интервенции, или за ранно 
идентифициране на нови рискове.

Or. en

Обосновка

Всички лекарствени продукти на европейския пазар трябва да бъдат строго 
проследявани от общата система за фармакологична бдителност, чиято ефикасност 
трябва да бъде засилена едновременно на европейско и национално равнище. Една 
система за управление на риска не бива да има за цел „идентифициране на рисковете 
от даден лекарствен продукт“: това е ролята на оценката, извършваща се преди 
получаване на разрешение за пускане на пазара. Системата за управление на риска 
трябва да позволява предотвратяване на рисковете, които вече са идентифицирани 
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благодарение на оценката преди получаване на разрешение за пускане на пазара, и да 
идентифицира възможно най-рано евентуалните нови рискове.

Изменение 92
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28б

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б) Система за управление на риска:
набор от дейности и интервенции на 
фармакологичната бдителност, 
предназначени за идентифициране, 
характеризиране, предотвратяване или 
свеждане до минимум на рисковете, 
свързани с лекарствен продукт, 
включително оценка на ефективността 
на тези интервенции.

28б) Система за управление на риска:
набор от специфични дейности и 
интервенции на фармакологичната 
бдителност, предназначени за 
определяне на размера или
предотвратяване на рисковете, свързани 
с лекарствен продукт, включително 
оценка на ефективността на тези 
интервенции, или за ранно 
идентифициране на нови рискове.

Or. en

Изменение 93
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28б

Текст, предложен от Комисията Изменение

28б) Система за управление на риска:
набор от дейности и интервенции на 
фармакологичната бдителност, 
предназначени за идентифициране, 
характеризиране, предотвратяване или 
свеждане до минимум на рисковете, 
свързани с лекарствен продукт, 
включително оценка на ефективността 

28б) Система за управление на риска:
набор от специфични дейности и 
интервенции на фармакологичната 
бдителност, предназначени за 
определяне на размера или
предотвратяване на рисковете, свързани 
с лекарствен продукт, включително 
оценка на ефективността на тези 
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на тези интервенции. интервенции, или за ранно 
идентифициране на нови рискове.

Or. en

Обосновка

Всички лекарствени продукти на европейския пазар трябва да бъдат строго 
проследявани от общата система за фармакологична бдителност, чиято ефикасност 
трябва да бъде засилена едновременно на европейско и национално равнище. Една 
система за управление на риска не бива да има за цел „идентифициране на рисковете 
от даден лекарствен продукт“: това е ролята на оценката, извършваща се преди 
получаване на разрешение за пускане на пазара. Системата за управление на риска 
трябва да позволява предотвратяване на рисковете, които вече са идентифицирани 
благодарение на оценката преди получаване на разрешение за пускане на пазара.

Изменение 94
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28в

Текст, предложен от Комисията Изменение

28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, използвана от
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и от държавите-членки за 
изпълнение на задачите и 
отговорностите, изброени в дял IX, и 
предназначена за осъществяване на 
мониторинг на безопасността на 
разрешените лекарствени продукти и 
за откриване на всяка промяна на 
техния баланс риск - полза.

28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, позволяваща на
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и на държавите-членки, с оглед 
изпълнението на задачите и 
отговорностите, изброени в дял IX, да:

a) събират полезна информация за 
надзора на лекарствените продукти, 
особено по отношение на 
страничните ефекти при хората, 
включително в случаите на 
неправилна употреба, злоупотреба с 
лекарствени продукти и грешки на 
лекарствената терапия; и
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б) извършват научна оценка на тази 
информация с оглед откриването на 
всяка промяна в баланса риск-полза на
разрешените лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Предлага се да се вземе първоначалната формулировка (член 102 от консолидираната 
Директива 2001/83/ЕО), в която ясно са посочени задачите, обхванати от системата 
за фармакологична бдителност (събиране на информация и научна оценка). 
Фармакологичната бдителност е една научна дисциплина за наблюдение, чиято цел е 
да се осъществява мониторинг върху страничните ефекти на лекарствените 
продукти при хората. Тя няма за задача да осъществява мониторинг върху 
„безопасността на лекарствените продукти“ (неясна формулировка, ориентирана 
към продукта вместо към пациента). 

Изменение 95
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28в

Текст, предложен от Комисията Изменение

28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, използвана от
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и от държавите-членки за 
изпълнение на задачите и 
отговорностите, изброени в дял IX, и 
предназначена за осъществяване на 
мониторинг на безопасността на 
разрешените лекарствени продукти и 
за откриване на всяка промяна на 
техния баланс риск- полза.

28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, която позволява:

a) да се събира полезна информация за 
надзора на лекарствените продукти, 
особено по отношение на 
страничните реакции при хората, 
включително в случаите на 
неправилна употреба, злоупотреба с 
лекарствени продукти и грешки на 
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лекарствената терапия;
б) да се извършва научна оценка на 
тази информация с оглед 
откриването на всяка промяна в 
баланса риск- полза на разрешените 
лекарствени продукти;
в) с цел титулярите на разрешение за 
пускане на пазара и държавите-членки
да изпълняват задачите и 
отговорностите, изброени в дял IX.

Or. fr

Обосновка

Предлага се да се върне определението на системата за фармакологична бдителност 
от Директива 2001/83/ЕО, тъй като в предложението на Комисията не се 
споменават задачите по събиране на информация и научна оценка.

Изменение 96
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква гa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точки 32a, 32б и 32 в (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавят се следните точки 32а, 
32б и 32в:
„32a) Грешка на лекарствената 
терапия: неумишлен, предотвратим 
пропуск или действие по отношение 
на даден лекарствен продукт, който 
може да бъде причината за риск или 
за възникването на страничен ефект 
у пациента и който може да се 
отнася до един или повече етапи от 
пътя на лекарствения продукт, като 
например до избора от лекарствения 
списък, предписването, 
предоставянето, одобрението, 
изготвянето на галенови препарати, 
складирането, доставката, приема на 
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лекарството, информацията и 
проследяването от страна на 
лекуващия лекар, както и до 
междинните стъпки, каквито са 
комуникацията или транскрипциите.
(32б) Неправилна употреба: употреба 
на лекарствен продукт, която не 
съответства на препоръките от 
обобщението на характеристиките 
на продукта.
(32в) Медицински оправдана употреба 
извън одобрените показания: частен 
случай на употреба, умишлено 
несъответстваща на препоръките от 
частта „показания” на обобщението 
на характеристиките на продукта, 
но основаваща се на данните от 
оценката.“

Or. en

Обосновка

Добавянето на определения на „грешка на лекарствената терапия”, „неправилна 
употреба” и „медицински оправдана употреба извън одобрените показания” е полезно 
за класифицирането и записването на данните от системата за фармакологична 
бдителност по един по-информативен начин по отношение на контекста на 
използване.

Изменение 97
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква гa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 32 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следната точка 32a:
32а) Грешка на лекарствената 
терапия: неумишлен пропуск или 
действие по отношение на даден 
лекарствен продукт, който може да 
бъде причината за риск или за 
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възникването на страничен ефект у 
пациента. Грешката на 
лекарствената терапия сама по себе 
си може да бъде избегната, тъй като 
тя свидетелства за това, което е 
следвало да се направи, а не е било 
направено в рамките на 
медикаментозното лечение на даден 
пациент. Грешката на
лекарствената терапия може да се 
отнася до един или повече етапи от 
пътя на лекарствения продукт, като 
например до избора от лекарствения 
списък, предписването, 
предоставянето, одобрението, 
изготвянето на галенови препарати, 
складирането, доставката, приема на 
лекарството, информацията и 
проследяването от страна на 
лекуващия лекар, както и до 
междинните стъпки, каквито са 
комуникацията или транскрипциите.

Or. fr

Обосновка

Изменението на определението не е обосновано и следва да се запази общоприетото 
международно определение (определението, прието от СЗО и Международната 
конференция за хармонизация). От друга страна, изглежда подходящо да се дадат 
паралелни определения на понятията грешка на лекарствената терапия и неправилна 
употреба, които са обхванати от новото определение, предложено от Комисията, но 
които не предизвикват същата реакция. 

Изменение 98
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква гa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 32б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следната точка 32б:
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32б) Неправилна употреба: употреба 
на лекарствен продукт, която не 
съответства на препоръките от 
обобщението на характеристиките 
на продукта.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменението на точка 32a

Изменение 99
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква гa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 32в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следната точка 32в:
32в) Медицински оправдана употреба 
извън одобрените показания: частен 
случай на употреба, умишлено 
несъответстваща на препоръките от 
частта „показания” на обобщението 
на характеристиките на продукта, 
но основаваща се на данните от 
оценката.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменението на точка 32a.
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Изменение 100
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква гa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 –точка 32г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) Добавя се следната точка 32г:
32г) Информация, представляваща 
търговска тайна: части от 
документи, данни или информация се 
считат за търговска тайна за 
определен срок, който трябва да бъде 
посочен, ако разкриването им има 
вероятност да навреди сериозно на 
търговските интереси на титуляря 
на разрешението за пускане на пазара, 
освен в случаите, в които независимо 
от вредата, съществува по-важен 
обществен интерес от разкриването 
им. Информация за общественото 
здраве, особено предклинични и 
клинични данни и данни за 
фармакологичната бдителност, не 
могат да се считат за информация, 
представляваща търговска тайна.
Данните за обемите на продажбите 
също следва да са обществено 
достъпни, тъй като са научни данни, 
които позволяват да се прецени 
равнището на излагане на 
населението на странични ефекти от 
даден лекарствен продукт.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменението на точка 32a.
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Изменение 101
Michail Tremopoulos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 8 – параграф 3 – точка i – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) след второто тире в точка i) се 
добавя ново тире:
- екотоксикологични изследвания, и

Or. en

Обосновка

Когато кандидатстват за разрешение за пускане на пазара, производителите на 
фармацевтични продукти следва да предоставят подходящи екотоксикологични 
данни за своите продукти. Това е предварително условие за правилната оценка на 
риска. 

Изменение 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 8 – параграф 3 – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

- a) след второто тире в точка i) се 
добавя ново тире:
- екотоксикологични изследвания,

Or. en

Обосновка

Когато кандидатстват за разрешение за пускане на пазара, производителите на 
фармацевтични продукти не винаги предоставят екотоксикологични данни за своите 
продукти, вероятно защото непредставянето им не оказва влияние върху изхода от 
процеса на издаване на разрешение. Липсата на данни води до невъзможност да се 
оцени рискът. Оценката на промените в оценения риск за околната среда налага 
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производителят да предостави начални данни.

Изменение 103
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 8 – параграф 3 – точка ia – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„iа) обобщение на системата за 
фармакологична бдителност на 
заявителя, което включва следните 
елементи:

„iа) подробно описание и обобщение на 
системата за фармакологична 
бдителност на заявителя, което включва 
следните елементи:

Or. fr

Обосновка

Предоставянето на това „подробно описание” (съгласно формулировката на член 8, 
точка iа от консолидираната Директива 2001/83/ЕО) е важно изискване, което дава 
възможност да се провери какви средства са използвани. Това задължение следва да 
се запази. 

Изменение 104
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3 а и член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Член 11 се изменя, както следва: заличава се
a) добавя се следната точка 3а:
«3 а. обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;».
б) добавя се следната алинея:
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«За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени 
в списъка, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, 
обобщението включва декларацията:
„Този лекарствен продукт е предмет 
на интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти 
следва да бъдат докладвани на <име и 
уеб адрес на компетентния 
национален орган>.»

Or. fr

Обосновка

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Изменение 105
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

“3a) обобщение на съществената 
информация, необходима за безвредната 
и ефективна употреба на лекарството.

“3a) обобщение на съществената 
информация, необходима за безвредната 
и ефективна употреба на лекарството, за 
всички лекарствени продукти освен 
посочените в членове 10, 10a и 10в, 14, 
16 и 16a.”

Or. en
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Обосновка

Изключение следва да се направи за някои категории лекарствени продукти с особено 
висок профил на безопасност. За хомеопатичните лекарствени продукти това е от 
изключително икономическо значение поради факта, че фармацевтичните компании, 
които ги произвеждат са главно МСП. Регулаторната и административната 
тежест, свързана с фармакологичната бдителност, трябва да бъде пропорционална 
и ефективна и следователно ограничена до мерките, необходими за тази цел, особено 
по отношение на хомеопатичните лекарствени продукти.

Изменение 106
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) добавя се следната точка 3а: заличава се
“3a) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;”

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обобщение води до проблеми, още повече, че неговите елементи не са 
определени. Това носи риска пациентите да четат само тази част, когато в 
действителност те трябва да четат цялата листовка с упътване. Проблемите с 
разчитането на листовката не се разрешават чрез добавяне на обобщение. Вместо 
това, те следва да бъдат разрешени чрез преразглеждане на разпоредбите за 
листовката.

Изменение 107
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3 а и член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„3а) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;»

3а) В срок от 24 месеца от 
публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз Комисията следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на степента, в която 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване отговарят на нуждите на 
пациентите и здравните 
специалисти. Въз основа на това 
Комисията при необходимост 
публикува правни препоръки и/ или 
предложения за подобряване на тези 
два документа.

б) добавя се следната алинея:
«За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени 
в списъка, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, 
обобщението включва декларацията:
„Този лекарствен продукт е предмет 
на интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти 
следва да бъдат докладвани на <име и 
уеб адрес на компетентния 
национален орган>.»

Or. xm

Обосновка

В момента обобщенията на характеристиките на продуктите и листовките с 
упътване явно не задоволяват напълно нуждите на пациентите и здравните 
специалисти. Имайки предвид промените в практиката, знанията и изискванията на 
пациентите и здравните специалисти, би било удачно Комисията да извърши 
проучване на начина, по който тези два документа се използват и представят.
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Изменение 108
Антония Първанова, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) добавя се следната точка 3а: заличава се
“(3a) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;

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 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Изменение 109
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
компетентния национален орган>.”

„За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
следната декларация, предхождана 
от символа        : „Този лекарствен 
продукт е нов на пазара и се предлага 
на пазара от по-малко от 3 години, 
или е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.”

Or. en

Изменение 110
Антония Първанова, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.”

„За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
следната декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
мониторинг за безопасност след 
получаване на разрешение. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на Вашия лекар, 
фармацевт или <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>".”

Or. en
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Обосновка

Вж. обосновката към изменението на параграф a)

Изменение 111
János Áder

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 3
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 1 – точка 3 а и член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a). добавя се следната точка:
„3а) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и 
ефективна употреба на лекарството;“
б) добавя се следната алинея: а) добавя се следната алинея:

За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен продукт 
е предмет на интензивен мониторинг.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган>.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен продукт 
е предмет на интензивен мониторинг.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган>.

Or. hu

Обосновка

Няма причина съществената информация да се представя в отделно поле, тъй като 
пациентите и лекарите могат да получат съществената информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на лекарството, като прочетат обобщението на 
характеристиките на продукта или листовката с упътване в нейната цялост. 
Обобщаването на съществената информация би могло да насърчи развитието на 
тенденция от страна на пациентите и лекарите да ограничават своето внимание до 
това, което е написано в черното каре, което в крайна сметка може да изложи на 
риск безопасната употреба на лекарството.
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Изменение 112
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б – алинея
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
компетентния национален орган>.”

За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
следната декларация, предхождана 
от символа      : „Този лекарствен 
продукт е нов и се предлага на пазара 
от по-малко от 3 години, или е
предмет на интензивен мониторинг.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на националния 
компетентен орган>.”

Or. en

Обосновка

Специалните предупреждения за всички новоразрешени лекарствени продукти, както 
и за лекарствата, предмет на интензивен мониторинг, ще помогнат както на 
здравните специалисти, така и на пациентите да идентифицират новоразрешените 
лекарства, които са на пазара от по-малко от три години, и ще повишат тяхната 
осведоменост относно докладването на всякакви странични ефекти, които могат да 
се появят.

Изменение 113
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 

За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
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списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
компетентния национален орган >.”

списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
следната декларация, предхождана

от символа : Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
компетентния национален орган>.”

Or. en

Обосновка

Здравните специалисти по-специално вече би трябвало да са запознати със символа 
черен триъгълник, който се използва за обозначаване на нов лекарствен продукт, 
подложен на интензивен мониторинг в ЕС (за лекарствени продукти, при които се 
следва централизирана процедура за разрешение). Все пак, декларацията: „Този 
лекарствен продукт е предмет на интензивен мониторинг” е излишна, тъй като би 
могла да изплаши пациентите и да ги накара изобщо да не употребяват лекарството.  

Изменение 114
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението
включва декларацията: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на компетентния национален 
орган>.”

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, листовката включва 
декларацията: „Този лекарствен 
продукт, за който е предоставено ново 
разрешение, е предмет на интензивен 
мониторинг с цел повишаване на 
осведомеността относно свързаните 
с него странични ефекти. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на компетентния национален 
орган.“ Декларацията се придружава 
от обърнат черен триъгълник  .
Черният триъгълник присъства и на 
външната опаковка.

Or. en
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Обосновка

Укрепване на правата на пациентите и здравните специалисти: необходимо е те да 
разбират защо трябва да докладват, ако действително се работи за насърчаване на 
докладването на информация. Ако пациентите разбират, че лекарството, което 
приемат, е полезно за тях (т.е. при тежки заболявания като рак или за забавяне 
развитието на хронично заболяване), едно такова обяснение няма да  наруши 
спазването на указанията от тяхна страна, а точно обратното – ще укрепи техните 
права и ще им вдъхне доверие. 

Изменение 115
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б – алинея
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

“За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен продукт 
е предмет на интензивен мониторинг.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган>”

“За целите на първа алинея, точка 3а) за 
лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен продукт 
е с доказана полза за пациенти във 
Вашето състояние. Както и при 
всички останали лекарства, той е 
предмет на мониторинг за безопасност.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган>".”

Or. en

Обосновка

За продукти от списъка, посочен в член 23 от регламента, за които получаването на 
разрешението е обвързано с определени условия, в обобщението на характеристиките 
на продукта трябва да се споменава, че продуктът е обект на „мониторинг за 
безопасност” вместо на „интензивен мониторинг”. Толкова строга формулировка 
може да накара пациентите да спазват указанията за лечение в още по-малка степен 
и непряко да повлияе на докладването на възможни странични ефекти за продукти, 
които не са включени в тази продуктова група. Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да докладват всички възможни странични ефекти.



PE438.412v02-00 74/202 AM\808932BG.doc

BG

Изменение 116
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б – алинея
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на първа алинея, точка 3а) 
за лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: „Този лекарствен продукт 
е предмет на интензивен мониторинг.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган>.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
декларацията: Този лекарствен продукт 
е предмет на задълбочен мониторинг 
след получаване на разрешение.
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на националния 
компетентен орган> или на Вашия 
лекар, фармацевт или друг здравен 
специалист.

Or. fr

Обосновка

Освен факта, че не всички пациенти имат достъп до интернет, лекарите, 
фармацевтите и другите здравни специалисти са основни лица за контакт за 
пациентите. Затова трябва да се спомене и възможността за докладване до 
здравните специалисти.

Изменение 117
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква бa (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) добавя се следният параграф:
Това обобщение на съществената 
информация се преразглежда след 
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влизането в сила на нова директива 
относно информацията, 
предоставяна на пациентите, която 
ще бъде предложена от Комисията“:

Or. en

Обосновка

Директивата относно информацията, предоставяна на пациентите, е важна част 
от пакета за фармацевтичните продукти и по тази причина след официалното 
влизане в сила на тази директива трябва да се преразгледа обобщението на 
съществената информация, необходима за безопасната и ефективна употреба на 
лекарствата.

Изменение 118
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 16в – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В член 16в, параграф 4, втора 
алинея се заменя със следното:
Комитетът разглежда въпроса дали 
останалите критерии относно 
опростената регистрация, посочени в 
член 16а, са изцяло изпълнени. Ако 
комитетът счете за възможно, той 
съставя монография на растенията с 
медицинска употреба в рамките на 
Общността, така както е предвидено 
в член 16з, параграф 3, която 
държавата-членка взема под 
внимание, когато приема 
окончателното си решение.

Or. en

Обосновка

Процедурата на Общността за съставяне на монографии е ефективна само ако 
държавите-членки са задължени да следват монографиите на Общността.



PE438.412v02-00 76/202 AM\808932BG.doc

BG

Изменение 119
Mairead McGuinness

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Националните компетентни органи 
незабавно правят публично достояние 
разрешението за търговия заедно с 
обобщението на характеристиките на 
продукта и всякакви условия, 
установени в съответствие с членове 
21а, 22 и 22а, заедно с крайните срокове 
за тяхното изпълнение, за всеки 
лекарствен продукт, за който са издали 
разрешение.

„3. Националните компетентни органи 
незабавно правят публично достояние 
разрешението за търговия заедно с 
листовката с упътване, обобщението 
на характеристиките на продукта и 
всякакви условия, установени в 
съответствие с членове 21а, 22 и 22а, 
заедно с крайните срокове за тяхното 
изпълнение, за всеки лекарствен 
продукт, за който са издали разрешение.

Or. en

Обосновка

В интерес на предоставянето на пълна и точна информация на широката 
общественост, листовката с упътване също трябва да бъде публикувана, след като е 
издадено разрешение за пускане на пазара.

Изменение 120
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 



AM\808932BG.doc 77/202 PE438.412v02-00

BG

риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 
продукт. Докладът за оценка се 
актуализира всеки път, когато е налице 
нова информация от значение за 
оценката на качеството, безопасността и 
ефикасността на съответния лекарствен 
продукт.

риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 
продукт. Докладът за оценка описва 
естественото развитие на 
заболяването, вече съществуващите 
лечения, когато има такива, за 
исканите показания и дали 
лекарственото средство води до 
съществен терапевтичен напредък в 
сравнение със съществуващите 
лечения („добавена стойност” или 
„подобряване на предоставената 
медицинска услуга”). Докладът за 
оценка се актуализира всеки път, когато 
е налице нова информация от значение 
за оценката на качеството, 
безопасността и ефикасността на 
съответния лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Допълнителното засилване на критериите за издаване на разрешение за пускане на 
пазара, така че те да включват и демонстриране на терапевтичния напредък в 
сравнение със съществуващите лечения (терапевтична добавена стойност), ще 
намали излишното излагане на риск.

Изменение 121
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 
риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 
риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 
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продукт. Докладът за оценка се 
актуализира всеки път, когато е налице 
нова информация от значение за 
оценката на качеството, безопасността и 
ефикасността на съответния лекарствен 
продукт.

продукт. Докладът за оценка описва 
естественото развитие на 
заболяването, вече съществуващите 
лечения, когато има такива, за 
исканите показания и дали 
лекарственото средство води до 
съществен терапевтичен напредък в 
сравнение със съществуващите 
лечения („добавена стойност” или 
„подобряване на предоставената 
медицинска услуга”). Докладът за 
оценка се актуализира всеки път, когато 
е налице нова информация от значение 
за оценката на качеството, 
безопасността и ефикасността на 
съответния лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Свеждането до минимум на вредата от страничните ефекти у пациентите зависи на 
първо място от това да се избягва употребата на лекарства, когато те са излишни. 
С оглед свеждането до минимум на вредите от страничните ефекти у пациентите, 
следва да се променят и критериите за предоставяне на разрешение за пускане на 
пазара: в момента на подаването на молба за разрешение за пускане на пазара следва 
да бъде изискано доказателство, че новият лекарствен продукт води до терапевтичен 
напредък, като по този начин се предотвратява ненужното излагане на населението 
на вреди, които могат да бъдат избегнати. 

Изменение 122
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните компетентни органи 
незабавно правят публично достъпен 
доклада за оценка заедно с мотивите за 
становището си, след като отстранят 
всякаква информация от поверително 
търговско естество. Обосновката се 

Националните компетентни органи 
незабавно правят публично достъпен 
окончателния доклад за оценка заедно 
с мотивите за становището си, след като 
отстранят всякаква информация от 
поверително търговско естество.
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представя отделно за всяка индикация, 
за която се подава заявление.

Обосновката се представя отделно за 
всяка индикация, за която се подава 
заявление.

Or. fr

Обосновка

За да бъде обществеността по-добре информирана е важно да се посочи, че на 
разположение за консултации ще бъде окончателният доклад. Техническото естество 
на фармакологичната бдителност изисква да се осъществят много последователни 
етапи преди да бъде постигнат окончателен резултат. По тази причина изглежда 
удачно на разположение на обществеността да се предоставят констатациите, а не 
междинните проучвания, които подлежат на последваща проверка. Целта на този 
подход е да не се предизвиква тревога сред широката общественост във връзка с 
хипотези, които все още не са доказани, а по-скоро информацията да се предостави 
щом бъде одобрена по научен път.

Изменение 123
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Ако лекарственият продукт отговаря 
на неудовлетворени медицински 
нужди и ако балансът риск-полза е 
положителен, разрешението за 
търговия може да бъде издадено, при 
условие че бъдат спазени едно или 
повече от следните условия:

Or. fr

Обосновка

Целта на изменението е да приведе този член в съответствие с действащите 
разпоредби относно централизираните разрешения за пускане на пазара, за които е 
предвидено, че за да се подаде заявление за такова разрешение трябва да се представи 
доказателство за потребност на общественото здраве (например пациенти в 
безизходно положение от терапевтична гледна точка).
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Изменение 124
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Ако лекарственият продукт отговаря 
на неудовлетворени медицински 
нужди и ако балансът риск-полза 
може да се приеме за положителен, 
разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Or. en

Изменение 125
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Ако лекарственият продукт отговаря 
на неудовлетворени медицински 
нужди и ако балансът риск-полза 
може да се приеме за положителен, 
разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Or. en

Обосновка

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
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507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Изменение 126
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

В допълнение към разпоредбите, 
посочени в член 19, разрешение за 
търговия може да бъде издадено, при 
условие че бъдат спазени едно или 
повече от следните условия:

Or. fr

Обосновка

Този нов член не трябва да позволява генерализирането на „опростени“ разрешения за 
пускане на пазара, които да са сходни с условните разрешения, предвидени в член 22, и 
строго контролирани.

Изменение 127
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1– точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 

Ако лекарственият продукт отговаря 
на неудовлетворени медицински 
нужди и нужди на общественото 
здраве и ако балансът риск-полза е 
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условия: положителен, разрешението за 
търговия може да бъде издадено, при 
условие че бъдат спазени едно или 
повече от следните условия:

Or. en

Обосновка

Централизирано условно разрешение за пускане на пазара може да бъде дадено само 
ако балансът риск-полза е положителен, т. е. ползата за общественото здраве 
надвишава рисковете, свързани с факта, че са необходими допълнителни данни и че ще 
бъдат посрещнати неудовлетворени медицински потребности.

Изменение 128
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Ако лекарственият продукт отговаря 
на неудовлетворени медицински 
нужди и ако балансът риск-полза 
може да се приеме за положителен, 
разрешението за търговия може да 
бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия:

Or. en

Обосновка

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.
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Изменение 129
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията.

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията. Ако 
условията, които са включени в 
разрешението за търговия, не бъдат 
изпълнени в съответния срок, 
компетентните органи разполагат с 
правомощията и подходящите 
средства незабавно да спрат 
действието на дадените разрешения 
за търговия или да ги отменят.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 21a – встъпителна част.

Изменение 130
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията.

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията. Ако 
условията, които са включени в 
разрешението за търговия, не бъдат 
изпълнени в съответния срок, 
компетентните органи разполагат с 
правомощията и подходящите 
средства незабавно да спрат 
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действието на дадените разрешения 
за търговия или да ги отменят.

Or. en

Изменение 131
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, в разрешението 
за търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията.

В разрешението за търговия се залагат 
крайни срокове за изпълнение на 
условията.

Or. fr

Обосновка

Вж. обосновката към член 21a – встъпителна част.

Изменение 132
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията.

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията, както и 
клауза, че продължаването на срока 
на разрешението е обвързано със 
своевременното спазване на 
предвидените условия.

Or. fr
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Обосновка

Вж. обосновката към член 21a – встъпителна част.

Изменение 133
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21a – точка 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията.

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията. Ако 
условията, които са включени в 
разрешението за търговия, не бъдат 
изпълнени в съответния срок, 
компетентните органи разполагат с 
правомощията и подходящите 
средства незабавно да спрат 
действието на дадените разрешения 
за търговия или да ги отменят.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 21a – встъпителна част.

Изменение 134
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изключителни обстоятелства и след 
консултация със заявителя 
разрешението може да се издаде, при 

При изключителни обстоятелства и след 
консултация със заявителя 
разрешението може да се издаде, при 
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условие че заявителят спазва 
изискването да изпълнява определени 
условия, по-специално относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
нотифициране на националните
компетентни органи за всеки 
инцидент, свързан с неговата употреба, 
и действията, които следва да се 
предприемат.

условие че заявителят спазва 
изискването да въведе специални 
процедури, по-специално относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
нотифициране на компетентните
органи за всеки инцидент, свързан с 
неговата употреба, и действията, които 
следва да се предприемат.

Разрешението може да бъде издадено 
единствено когато заявителят може 
да покаже, че поради обективни, 
подлежащи на удостоверяване причини 
не може да осигури изчерпателни 
данни относно ефикасността и 
безопасността на лекарствения 
продукт при нормални условия на 
употреба, и разрешението трябва да се 
основава на едно от основанията, 
определени в Приложение І.

Разрешението може да бъде издадено 
поради обективни, подлежащи на 
удостоверяване причини, и трябва да се 
основава на едно от основанията, 
определени в Приложение І към 
Директива 2001/83/ЕО.

Продължаването на срока на 
разрешението е свързано с ежегодната 
преоценка на споменатите условия.”

Продължаването на срока на 
разрешението е свързано с ежегодната 
преоценка на споменатите условия.”

Or. en

Обосновка

Формулировката в действащото законодателство осигурява по-строги критерии и 
по-добра защита на потребителите от риска от преждевременно издаване на 
разрешение за пускане на пазара.

Изменение 135
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2001/83/ЕО
Член 22a - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След издаването на разрешение за 
пускане на пазара националният 
компетентен орган може да изиска 

1. След издаването на разрешение за 
пускане на пазара националният 
компетентен орган може да изиска 
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титулярят на разрешение за пускане на 
пазара да проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, ако са налице опасения 
относно рисковете, свързани с разрешен 
лекарствен продукт. Изискването се 
поставя писмено, съдържа подробна 
обосновка и включва целите и срока за 
предоставянето и провеждането на 
проучването.

титулярят на разрешение за пускане на 
пазара да проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, ако са налице опасения 
относно рисковете, свързани с разрешен 
лекарствен продукт. Изискването се 
поставя писмено, съдържа подробна 
научна обосновка и включва целите и 
срока за предоставянето и провеждането 
на проучването.

Or. fr

Обосновка

Исканията за допълнителни проучвания на безопасността след получаване на 
разрешение следва да бъдат научно обосновани. Предложението на Комисията не е 
достатъчно ясно по този въпрос.

Изменение 136
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/83/ЕО
Член 23– параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на текущата оценка на 
баланса риск-полза националният 
компетентен орган може по всяко време 
да поиска от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара да предостави данни в 
доказателство на запазването на 
благоприятен баланс риск-полза.

4. За целите на текущата оценка на 
баланса риск-полза националният 
компетентен орган може по всяко време 
да поиска от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара да предостави, чрез 
неговата система за фармакологична 
бдителност, необходимите данни за 
преоценка на баланса риск-полза.

Or. en

Обосновка

Поради наличие на конфликт на интереси, фармацевтичните дружества не може да 
са единствените, от които се иска да предоставят данни, за да се прецени дали се е 
променил балансът риск-полза на техния продукт.

Компетентните органи трябва да извършват научната оценка на баланса риск-полза 
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на лекарствените продукти, като отчитат всички налични данни: данни от 
фармацевтичните дружества, но и от системата за фармакологична бдителност.

Фразата „в доказателство на запазването на благоприятен баланс риск-полза“ е 
твърде нееднозначна, тъй като изпреварва резултата от анализа на данните!

Изменение 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Веднъж подновено, разрешението за 
търговия е валидно за неограничен срок, 
освен ако националният компетентен
орган не реши поради основателни 
причини, свързани с фармакологичната 
бдителност, или поради недостатъчна 
експозиция на продукта, да издаде 
допълнително петгодишно продължение 
в съответствие с параграф 2.”

3. Веднъж подновено, разрешението за 
търговия е валидно за неограничен срок, 
освен ако компетентният орган не 
реши поради основателни причини, 
свързани с фармакологичната 
бдителност, да издаде допълнително 
петгодишно продължение в 
съответствие с параграф 2.”

Or. en

Обосновка

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Изменение 138
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се координационна група за 
следните цели:

1. Създават се две координационни 
групи:

a) координационна група за 
процедурите на взаимно признаване и 
за децентрализираните процедури, 
натоварена със следните задачи:

a) разглеждане на всички въпроси, 
свързани с разрешение за пускане на 
пазара на лекарствен продукт в две или 
повече държави-членки в съответствие с 
процедурите, определени в глава 4;

i) разглеждане на всички въпроси, 
свързани с разрешение за пускане на 
пазара на лекарствен продукт в две или 
повече държави-членки в съответствие с 
процедурите, определени в глава 4;

б) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;
в) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените на разрешенията за търговия, 
издадени от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1.

ii) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените на разрешенията за търговия, 
издадени от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1, с 
изключение на въпросите, отнасящи 
се до фармакологичната бдителност.

За изпълнението на задачите, с които 
е натоварена, координационната 
група за процедурите на взаимно 
признаване и за децентрализираните 
процедури бива подпомагана от 
комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба, 
посочен в член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
б) координационна група за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
натоварена със следните задачи:
i) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
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107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;
ii) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените в условията на 
разрешенията за търговия, издадени 
от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1, 
за въпросите, отнасящи се до 
фармакологичната бдителност.

Агенцията осигурява секретариата на 
тази координационна група.
За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от Консултативния комитет за
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
посочен в член 56, параграф 1, буква аа) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004.

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност се 
подпомага от комитета за
фармакологична бдителност, посочен в 
член 56, параграф 1, буква аа) от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.

Агенцията осигурява секретариата на 
тези координационни групи.

Or. en

Обосновка

Координационната група за процедурите на взаимно признаване и за 
децентрализираните процедури не разполага със специфични компетенции в областта 
на фармакологичната бдителност: следователно нейният мандат не бива да се 
разширява и да включва въпроси, свързани с фармакологичната бдителност. 

Тъй като има европейски комитет, който издава лицензи по отношение на 
централизираните разрешения за пускане на пазара, и координационна група за
процедурите на взаимно признаване и за децентрализираните процедури, ние 
предлагаме фармакологичната бдителност да се организира по същия модел.

Изменение 139
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1– точка 14 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се координационна група за
следните цели:

1. Създават се две координационни 
групи:

a) координационна група за
процедурите на взаимно признаване и 
за децентрализираните процедури, 
натоварена със следните задачи:

a) разглеждане на всички въпроси, 
свързани с разрешение за пускане на 
пазара на лекарствен продукт в две или 
повече държави-членки в съответствие с 
процедурите, определени в глава 4;

i) разглеждане на всички въпроси, 
свързани с разрешение за пускане на 
пазара на лекарствен продукт в две или 
повече държави-членки в съответствие с 
процедурите, определени в глава 4;

б) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;
в) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените на разрешенията за търговия, 
издадени от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1.

ii) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените на разрешенията за търговия, 
издадени от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1, с 
изключение на въпросите, отнасящи 
се до фармакологичната бдителност.

За изпълнението на задачите, с които 
е натоварена, координационната 
група за процедурите на взаимно 
признаване и за децентрализираните 
процедури бива подпомагана от 
комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба, 
посочен в член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
б) координационна група за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
натоварена със следните задачи:
i) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
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107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;
ii) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените в условията на 
разрешенията за търговия, издадени 
от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1, 
за всички въпроси отнасящи се до 
фармакологичната бдителност.

Агенцията осигурява секретариата на 
тази координационна група.
За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
посочен в член 56, параграф 1, буква аа) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004.

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност се 
подпомага от европейския комитет за 
фармакологична бдителност, посочен в 
член 56, параграф 1, буква аа) от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.

Агенцията осигурява секретариата на 
тези координационни групи.

Or. en

Изменение 140
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност, посочен в член 56, параграф 
1, буква аа) от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от Консултативния комитет за оценка на 
баланса риск-полза в областта на 
фармакологичната бдителност, посочен 
в член 56, параграф 1, буква аа) от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
(Това изменение следва да бъде 
приложено в целия текст. Приемането 
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му ще наложи нанасянето на 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност“ е твърде ограничаващо и пренебрегва 
необходимостта от анализ на баланса риск-полза на лекарствените продукти, като 
поставя акцент само върху анализа на риска. При все това в приложното поле на 
комитета попадат „всички въпроси, свързани с фармакологичната бдителност“ 
(предложение за регламент, член 1, параграф 12).

Изменение 141
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от Консултативния комитет за
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
посочен в член 56, параграф 1, буква аа) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004.

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от комитета за фармакологична
бдителност, посочен в член 56, параграф 
1, буква аа) от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

Or. en

Обосновка

С предложението се създава европейски консултативен комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната бдителност, на който се възлагат важни задачи в 
областта на фармакологичната бдителност, но който получава само обикновена 
консултативна роля и никакви правомощия. Ролята на комитета следва да бъде 
засилена и това трябва да бъде отразено в неговото наименование.
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Изменение 142
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 2 – алинея 1а и 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на своите задачи 
членовете на координационната група
и експертите ползват научните и 
регулаторни ресурси, с които разполагат 
предоставящите разрешения за 
пускане на пазара национални органи.
Всеки компетентен национален орган 
осъществява мониторинг на 
експертното равнище на извършените 
оценки и подпомага дейностите на 
назначените членове на 
координационната група и експерти.

За изпълнението на своите задачи 
членовете на координационните групи
за процедурите на взаимно признаване 
и за децентрализираните процедури и 
за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност и 
експертите ползват научните и 
регулаторни ресурси, с които разполагат 
националните органи, отговарящи 
съответно за предоставянето на 
разрешения за пускане на пазара и за 
фармакологичната бдителност.
Всеки компетентен национален орган 
осъществява мониторинг на 
експертното равнище на извършените 
оценки и подпомага дейностите на 
назначените членове на 
координационните групи и експерти.

Член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004 
се прилага за координационната група
по отношение на прозрачността и 
независимостта на нейните членове.

Член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004 
се прилага за координационните групи
по отношение на прозрачността и 
независимостта на техните членове.

Техните членове могат да бъдат 
членове само на една от тези групи в 
даден момент.

Членовете на координационната 
група за оценка на рисковете в 
областта на фармакологичната 
бдителност са йерархически 
независими от националните органи, 
натоварени с предоставянето на 
разрешения за пускане на пазара.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се осигури съответствие с изменението на член 
21, параграф 1, внесено от същия автор. 

Изменение 143
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграфи 4, 5 и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Изпълнителният директор на 
Агенцията или негов представител и 
представители на Комисията имат право 
да присъстват на всички срещи на 
координационната група.

4. Изпълнителният директор на 
Агенцията или негов представител и 
представители на Комисията имат право 
да присъстват на всички срещи на 
координационните групи.

5. Членовете на координационната 
група гарантират, че е налице 
съответната координация между 
задачите на тази група и работата на 
националните компетентни органи, 
включително консултативните органи, 
имащи отношение към разрешенията за
търговия.

5. Членовете на координационните 
групи за процедурите на взаимно 
признаване и за децентрализираните 
процедури и за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност гарантират, че е налице 
съответната координация между 
задачите на тяхната група и работата 
на националните компетентни органи, 
включително консултативните органи, 
имащи отношение към разрешенията за 
търговия и органите, имащи 
отношение към надзора върху 
лекарствените продукти.

6. Освен ако в настоящата директива не 
е предвидено друго, координационната 
група полага всички усилия да взема
решения с консенсус. Ако постигането 
на консенсус е невъзможно, приема се 
становището на мнозинството от 
членовете.

6. Освен ако в настоящата директива не 
е предвидено друго, координационните 
групи полагат всички усилия да 
вземат своите решения с консенсус.
Ако постигането на консенсус е 
невъзможно, приема се становището на 
мнозинството от членовете.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се осигури съответствие с изменението на член 
21, параграф 1, внесено от същия автор. 

Изменение 144
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Подробният дневен ред на 
заседанията на координационните 
групи се публикува най-късно в деня 
преди заседанието. Подробните 
протоколи от заседанията на 
координационните групи, съдържащи 
по-специално подробните резултати 
от гласуванията и обясненията на 
вот, включително становищата на 
малцинството, се публикуват в 
рамките на месеца след заседанието.

Or. en

Обосновка

Работата на координационните групи следва да е напълно прозрачна. 

Изменение 145
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Член 59, параграф 1 се изменя, 
както следва:

заличава се
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a) добавя се следната буква аа):
«a а) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;»
б) добавят се следните втора и трета 
алинея:
«Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 

следния символ  и текста „Нова 
информация“».
За лекарствените продукти, 
включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, се 
включва следната допълнителна 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.»

Or. fr

Обосновка

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Изменение 146
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 –точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) добавя се следната буква аа): заличава се
„(aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;”

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обобщение води до проблеми, още повече, че неговите елементи не са 
определени. Това носи риска пациентите да четат само тази част, когато в 
действителност те трябва да четат цялата листовка с упътване. Проблемите с 
разчитането на листовката не се разрешават чрез добавяне на обобщение. Вместо 
това, те следва да бъдат разрешени чрез преразглеждане на разпоредбите за 
листовката.

Изменение 147
János Áder

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;

заличава се

Or. hu
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Обосновка

Вж. предходната обосновка.

Изменение 148
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

“aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за безопасната 
и ефективна употреба на лекарството;”

“aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за безопасната 
и ефективна употреба на лекарството, 
като се прави изключение за 
лекарствените продукти, посочени в 
членове 10, 10a и 10в, 14, 16 и 16a."

Or. en

Обосновка

Най-общо погледнато, това изискване не е от полза и предизвиква въпроси. Трудно 
може да се определи коя информация е съществена. Това може дори да доведе до по-
ниска степен на безопасност за пациентите: пациентите може да четат само 
включеното в черното каре, без да четат другата информация, която също би могла 
да е важна. По отношение на хомеопатичните лекарствени продукти изискването е 
изключително непропорционално и почти абсурдно: листовките с упътване се 
характеризират със сравнително ограничена информация, тъй като продуктите 
показват нисък профил на риск.

Изменение 149
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

„aa) обобщение на съществената „aa) кратко описание на основните 
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информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството.“

характеристики на лекарствения 
продукт, за да се даде възможност на 
пациента да разбере ползата и 
потенциалните странични ефекти 
от него и да го употребява правилно и 
ефективно;“

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно, в каква форма да се дава информация 
на пациента.  Това изменение внася яснота. 

Изменение 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

„aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството.“

„aa) кратко описание на основните 
характеристики на лекарствения 
продукт, за да се даде възможност на 
пациента да разбере ползата и 
потенциалните странични ефекти 
от него и да го употребява правилно и 
ефективно;“

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно, в каква форма да се дава информация 
на пациента.  Това изменение внася яснота.
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Изменение 151
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;»

заличава се

Or. fr

Обосновка

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Изменение 152
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18– буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква aa

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) „обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството“;

aа) „препратка към съществуваща 
безплатна телефонна линия, 
осигурена от компетентните органи 
и/ или титуляря на разрешението за 
търговия, или към уебсайт, на който 
за всеки лекарствен продукт има 
раздел със съществената информация 
за лекарствения продукт накратко, 
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както и съвети как да се увеличат 
максимално ползите от него и да се 
сведат рисковете от неговата 
употреба до минимум“;

Or. fr

Обосновка

Създаването на нов раздел за „съществена информация“ в обобщението на 
характеристиките на продукта и листовката с упътване не изглежда много удачно. 
Всъщност, обобщението на характеристиките на продукта и листовката с упътване 
така или иначе представляват обобщение на „съществената“ информация. Все пак, 
на определен уебсайт би могло да се публикува обобщение на информацията. 

Изменение 153
Антония Първанова, Françoise Grossetête

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 18
Директива 2001/83/EО
Член 59 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„аа) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;“

„аа) За лекарствените продукти, 
включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, 
обобщение, включващо следната 
декларация: Този лекарствен продукт 
е предмет на мониторинг за 
безопасност след получаване на 
разрешение; Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на Вашия лекар, 
фармацевт или на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.“

б) добавят се следните втора и трета 
алинея:
„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 
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следния символ и текста „Нова 
информация“.
За лекарствените продукти,
включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, се 
включва следната допълнителна 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
компетентния национален орган.“

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 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use.

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Изменение 154
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните втора и трета 
алинея:

a) добавя се следната буква a б):

„Посочената в първа алинея, буква аа) „aб) за лекарствените продукти, 
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информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 

следния символ  и текста „Нова 
информация“.

включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) №  726/2004, 
обобщението включва следната 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на подробен 
мониторинг на безопасността след 
получаване на разрешение. Всички 
предполагаеми странични ефекти 
следва да бъдат докладвани на вашия 
лекар, фармацевт или <име и уеб 
адрес на  националния компетентен 
орган>”

За лекарствените продукти, 
включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, се 
включва следната допълнителна 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган.“

Or. en

(Третата алинея от текста на Комисията до голяма степен съответства на 
втората алинея на изменението)

Обосновка

Формулировката „предмет на интензивен мониторинг“ може да предизвика 
неправилно тълкуване и страх у ползващите продукта и затова трябва да бъде 
адаптирана, за да отразява специфичността на продукта и нуждата от специално 
внимание при неговата употреба. 

Когато лекарственият продукт е предмет на мониторинг след получаване на 
разрешение, трябва да бъде дадена информация за различни средства за контакт с 
националните компетентни органи, тъй като интернет може да не е подходящ за 
всички пациенти, особено за възрастните. На пациентите също така трябва да се 
напомни, че могат да докладват и на своите здравни специалисти.
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Изменение 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

символ  и текста „Нова 
информация“.

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в четлива, 
видима и ясно разпознаваема от 
останалия текст форма. Всеки нов 
или изменен текст се представя в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

символ  и текста „Нова 
информация“.

Or. en

Обосновка

Подчертаването посредством каре, оградено с черна рамка, е обезпокоително за 
пациента, поради асоциирането му с некролог. Затова е желателна друга форма за 
подчертаване.

Изменение 156
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

„В продължение на една година с 
удебелен шрифт се представят нови 
важни предупреждения, свързани с 
безопасността, които се предхождат

от следния символ  и текста „ Нови 
важни предупреждения, свързани с 
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символ  и текста „Нова 
информация“.

безопасността “.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган>.“

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
новоразрешен лекарствен продукт е 
предмет на интензивен мониторинг, с 
цел повишаване на осведомеността 
относно свързаните с него странични 
ефекти. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>“.
Декларацията се придружава от 
обърнат черен триъгълник, който 
присъства и на външната опаковка.

Or. en

Обосновка

Член 59, буква б) следва да бъде по-ясен, за да се гарантира, че листовката с 
упътването е информативна и достъпна като текст, както и че вниманието ще се 
насочи към важните предупреждения, свързани с безопасността, а не към 
незначителните промени.

Необходимо е пациентите и здравните специалисти да разберат защо трябва да 
докладват, ако наистина ще се насърчава докладването (упълномощаване).

Изменение 157
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 

В продължение на една година с 
удебелен шрифт се представят нови 
важни предупреждения, свързани с 
безопасността, които се предхождат
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продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

символ  и текста „Нова 
информация“.

от текста „Нови важни 
предупреждения, свързани с 
безопасността “.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган.“

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация, 
предхождана от символа             " :
„Този лекарствен продукт е нов и се 
продава  на пазара от по-малко от 3 
години или е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на вашия лекар, 
фармацевт или <име, уеб адрес, 
пощенски адрес и/или телефонен 
номер на националния компетентен 
орган>.“

Or. en

Изменение 158
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

символ  и текста „Нова 
информация“.

В продължение на една година с 
удебелен шрифт се представят нови 
важни предупреждения, свързани с
безопасността, които се предхождат
от текста „Нови важни 
предупреждения, свързани с 
безопасността “.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
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допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган>.“

допълнителна декларация, 
предхождана от символа              "  
„Този лекарствен продукт е нов и се 
продава  на пазара от по-малко от 3 
години или е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на вашия лекар, 
фармацевт или <име, уеб адрес, 
пощенски адрес и/или телефонен 
номер на националния компетентен 
орган>.“

Or. en

Изменение 159
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) добавят се следните втора и трета 
алинея:

б) добавя се следната алинея:

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 

следния символ  и текста „Нова 
информация“.

В рамките на 24 месеца след 
публикуването на настоящата 
директива в Официалния вестник на 
Европейския съюз Комисията се 
задължава да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно практическото 
значение на обобщението на 
характеристиките на продукта и на 
листовката с упътване във връзка с 
изискванията на пациентите и 
здравните специалисти. На тази база, 
когато е необходимо, Комисията 
прави препоръки и/или законодателни 
предложения за подобряване на тези 
два документа.

За лекарствените продукти, 
включени в списъка, посочен в член 23 



AM\808932BG.doc 109/202 PE438.412v02-00

BG

от Регламент (ЕО) № 726/2004, се 
включва следната допълнителна 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.“

Or. fr

Обосновка

В момента обобщенията на характеристиките на продуктите и листовките с 
упътване явно не задоволяват напълно нуждите на пациентите и здравните 
специалисти. Имайки предвид промените в практиката, знанията и изискванията на 
пациентите и здравните специалисти, би било удачно Комисията да извърши 
проучване на начина, по който тези два документа се използват и представят.

Изменение 160
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхожда от следния 

символ  и текста „Нова 
информация“.

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всички нови
важни предупреждения, свързани с 
безопасността, се представят в 
продължение на една година с удебелен 
шрифт и се предхождат от текста 
„Нови важни предупреждения, 
свързани с безопасността“.

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация, 
предхождана от символа              "  
„Този лекарствен продукт е нов и се 
продава на пазара от по-малко от 3 
години или е предмет на интензивен 
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адрес на националния компетентен 
орган>.“

мониторинг. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на вашия лекар, 
фармацевт или <име, уеб адрес, 
пощенски адрес, факс и/или 
телефонен номер на националния 
компетентен орган>.“

Or. en

Обосновка

Специалните предупреждения за всички новоразрешени лекарствени продукти на 
пазара, както и за лекарствата, предмет на интензивен мониторинг, ще помогнат 
както на здравните специалисти, така и на пациентите да идентифицират 
новоразрешените лекарства, които са на пазара от по-малко от три години и ще 
повишат тяхната осведоменост относно докладването на всякакви странични 
ефекти, които могат да се появят.

Изменение 161
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на
интензивен мониторинг. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган>.“

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е с доказана полза 
за пациенти във вашето състояние.
Както и при всички останали 
лекарства  той е предмет на
мониторинг на безопасността. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на вашия здравен 
специалист или на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган>.“

Or. en
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Обосновка

Налице е значителен проблем със спазването на указанията, който има сериозни 
последствия за здравето на пациентите и обременява националните системи за 
здравеопазване. Толкова строга формулировка може да накара пациентите да не 
спазват указанията за лечение и непряко да повлия на докладването на възможни 
странични ефекти за продукти, които не са включени в тази продуктова група. 

Изменение 162
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/ЕО
Член 65 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. В член 65 се добавя следната буква 
ж):

заличава се

„ж) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, предвидена в член 11, 
параграф 3а и член 59, параграф 1, 
буква аа.“

Or. fr

Обосновка

Включването на обобщение на съществената информация не е необходимо, тъй като 
обобщението на характеристиките на продукта само по себе си е обобщение на 
съществената информация. То може да обърка пациентите, които могат да не 
обърнат внимание на важна информация, включена в обобщението на 
характеристиките на продукта, която не се съдържа в  обобщението на 
съществената информация. Това може да създаде проблеми с разчитането, когато 
например листовките се публикуват на няколко езика.
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Изменение 163
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/ЕО
Член 65 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. В член 65 се добавя следната буква 
ж):

заличава се

„ж) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, предвидена в член 11, 
параграф 3а и член 59, параграф 1, 
буква аа.“

Or. en

Обосновка

Въвеждането на обобщение води до проблеми, още повече, че неговите елементи не са 
определени. Това носи риска пациентите да четат само тази част, когато в 
действителност те трябва да четат цялата листовка с упътвания. Проблемите с 
разчитането на листовката не се разрешават чрез добавяне на обобщение. Вместо 
това, те следва да бъдат разрешени чрез преразглеждане на разпоредбите за 
листовката.

Изменение 164
János Áder

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/ЕО
Член 65 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. В член 65 се добавя следната буква 
ж):

заличава се

„ж) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, предвидена в член 11, 
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параграф 3а и член 59, параграф 1, 
буква аа.“

Or. hu

Обосновка

Вж. предишното изменение и обосновка.

Изменение 165
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/ЕО
Член 65 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. В член 65 се добавя следната буква 
ж):

заличава се

„ж) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството, предвидена в член 11, 
параграф 3а и член 59, параграф 1, 
буква аа.“

Or. en

Обосновка

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Изменение 166
Антония Първанова, Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 65 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

20a. В член 65 се добавя следната 
буква:
„жа) общностната процедура, 
определяща процедурен график, ясна 
структура и конкретни роли за 
всички участващи заинтересовани 
страни, включително за 
провеждането на публични 
изслушвания.”

Or. en

Обосновка

Трябва да се разработят насоки с цел изясняване на процедурите и графика за 
общностната процедура, включително публичните изслушвания.

Изменение 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 20a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

20a. Член 86, параграф 2 се изменя 
както следва:

Първото тире се изменя както 
следва:

„-етикетирането и поставянето на 
придружаваща листовка в 
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опаковката, предмет на разпоредбите 
на дял V, и обобщението на 
характеристиките на продукта, 
дотолкова доколкото са 
предоставени на обществеността 
независимо от доставката на 
лекарствения продукт в непроменена 
формулировка и без допълнителни 
промоционални елементи,“

Or. de

Обосновка

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Изменение 168
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 101 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посредством системата за 
фармакологична бдителност, посочена в 
параграф 1, държавите-членки правят 
научна оценка на цялата информация, 
разглеждат вариантите за свеждането до 
минимум и предотвратяването на риска 
и предприемат необходимите 
регулаторни действия.

2. Посредством системата за 
фармакологична бдителност, посочена в 
параграф 1, държавите-членки правят 
научна оценка на цялата информация, 
разглеждат вариантите за свеждането до 
минимум и предотвратяването на риска 
и предприемат необходимите 
регулаторни действия. В тази връзка 
те също така получават 
съответната информация относно 
употребата на лекарството, за да 
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направят оценка на въздействието на 
рисковете върху общественото 
здраве.

Те редовно извършват одит на своята 
система за фармакологична бдителност 
и докладват резултатите на Комисията 
не по-късно от [добавя се конкретна 
дата — две години след датата на 
транспониране, посочена в член 3, 
параграф 1] и след това на всеки две 
години.

Те редовно извършват одит на своята 
система за фармакологична бдителност 
и докладват резултатите на Комисията 
не по-късно от [добавя се конкретна 
дата — две години след датата на 
транспониране, посочена в член 3, 
параграф 1] и след това на всеки две 
години.

Or. es

Обосновка

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.
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Изменение 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 101 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава-членка определя 
компетентен орган за 
осъществяването на задачите на 
фармакологичната бдителност.

3. Всяка държава-членка определя един 
или повече компетентни органи за 
осъществяването на задачите на 
фармакологичната бдителност.

Or. en

Обосновка

Трябва да зависи от държавите-членки дали да имат един или повече компетентни 
органи, които да отговарят за фармакологичната бдителност. Държавите-членки 
могат да имат различни компетентни органи за различните фармацевтични 
продукти.

Изменение 170
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите,
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на пациентите, 
лекарите, болниците, фармацевтите и 
другите здравни специалисти да 
докладват предполагаеми странични 
ефекти на националните компетентни 
органи;

Or. fr
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Обосновка

Задължение на националните органи е да осигурят качеството на всяка значима 
информация и предприемането на неотложни последващи действия във връзка с нея.

Изменение 171
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара.

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на пациентите, 
лекарите, фармацевтите и другите 
здравни специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи. Тези 
мерки включват обучение за 
здравните специалисти и за 
пациентите, както и обществена 
информационна кампания за 
пациентите. Организациите на 
пациентите следва да участват в 
предоставянето на информация и 
обучение на пациентите и при 
разработването на информационните 
кампании в сътрудничество с 
регулаторните органи.

Or. en

Изменение 172
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 –  точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти, както и пациентите да 
докладват предполагаеми странични 
ефекти на националните компетентни 
органи или титуляря на разрешение за 
пускане на пазара;

Or. fr

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност трябва да е по-прозрачна и да насърчава 
по-голямо участие на пациентите.

Изменение 173
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи и
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

Or. fr

Обосновка

Компетентните национални органи трябва своевременно да бъдат информирани за 
възможните странични ефекти. Това не бива да е просто възможност.
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Изменение 174
Elena Oana Antonescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на пациентите, 
лекарите, фармацевтите и другите 
здравни специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара; тези мерки включват обучение 
за здравните специалисти и за 
пациентите, както и обществена 
информационна кампания за 
пациентите;

Or. ro

Изменение 175
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на пациентите, 
лекарите, фармацевтите и другите 
здравни специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи. Тези 
мерки включват обучение за 
здравните специалисти и за 
пациентите, както и обществена 
информационна кампания за 
пациентите. Организациите на 
пациентите следва да участват в 
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предоставянето на информация и 
обучение на пациентите и при 
разработването на информационните 
кампании в сътрудничество с 
регулаторните органи;

Or. en

Изменение 176
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на пациентите, 
лекарите, фармацевтите и другите 
здравни специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи;
тези мерки включват обучение на 
здравните специалисти и обществена 
информационна кампания, насочена 
към пациентите;

Or. it

Обосновка

За да бъдат ефективни, спонтанните доклади на пациентите трябва правилно да 
бъдат представяни и документирани. Поради тази причина пациентите се нуждаят 
от насоки от страна на здравните специалисти.

Изменение 177
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи и
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

Or. en

Обосновка

По-целесъобразно е да се насърчават пациентите и здравните специалисти да 
представят докладите си на компетентните органи, а не на фармацевтичните 
компании. Прякото докладване на компаниите поражда безпокойство както по 
отношение на личната неприкосновеност на пациентите, така и по отношение на 
осъществяването на обратна връзка със специалистите. Освен това те ще са в 
състояние да преценят дали става въпрос за„страничен ефект”, грешка на 
лекарствената терапия или нещо друго. Докладването от страна на пациентите 
следва да се съпровожда от информационни кампании относно важното значение на 
докладването.

Изменение 178
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи или
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара;

1) вземат всички целесъобразни мерки 
за насърчаване на лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти да докладват 
предполагаеми странични ефекти на 
националните компетентни органи;

Or. en
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Обосновка

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Изменение 179
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) провеждат обществени 
информационни кампании относно 
важното значение на докладването 
на страничните ефекти;

Or. en

Изменение 180
Elena Oana Antonescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) улесняват прякото докладване от 
страна на пациентите чрез 
предоставяне на алтернативни 
форми за докладване (електронна 
поща, телефон, факс и писмо) в 
допълнение към уеб-базираните 
форми;

Or. ro
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Изменение 181
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) вземат целесъобразни мерки за 
гарантиране, че спонтанните 
доклади на пациентите са правилно 
представяни и ефективно насочвани 
от здравните специалисти;

Or. it

Обосновка

За да бъдат ефективни, спонтанните доклади на пациентите трябва правилно да 
бъдат представяни и документирани. Поради тази причина пациентите се нуждаят 
от насоки от страна на здравните специалисти.

Изменение 182
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) улесняват прякото докладване от 
страна на пациентите чрез 
предоставяне на алтернативни 
форми за докладване (електронна 
поща, телефон, факс и писмо) в 
допълнение към уеб-базираните 
форми;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 102 - точка 1
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Изменение 183
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладването на предполагаемите 
странични ефекти в резултат от 
грешки на лекарствената терапия 
следва да бъде анонимно и при 
надлежно спазване на 
поверителността на медицинската 
информация.

Or. fr

Обосновка

Здравните специалисти не бива да бъдат обезкуражавани да докладват странични 
ефекти в резултат от грешки на лекарствената терапия от страх да не бъдат 
заведени съдебни искове срещу тях.

Изменение 184
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) провеждат обществени 
информационни кампании относно 
важното значение на докладването 
на страничните ефекти;

Or. en
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Обосновка

По-целесъобразно е да се насърчават пациентите и здравните специалисти да 
представят докладите си на компетентните органи, а не на фармацевтичните 
компании. Прякото докладване на компаниите поражда безпокойство както по 
отношение на личната неприкосновеност на пациентите, така и по отношение на 
осъществяването на обратна връзка със специалистите. Освен това те ще са в 
състояние да преценят дали става въпрос за„страничен ефект“, грешка на 
лекарствената терапия или нещо друго. Докладването от страна на пациентите 
следва да се съпровожда от информационни кампании относно важното значение на 
докладването.

Изменение 185
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) провеждат обществени 
информационни кампании относно 
важното значение на докладването 
на страничните ефекти;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 102 — точка 1

Изменение 186
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) гарантират, че докладите за 
странични ефекти, съдържат възможно 

2) гарантират, че докладите за 
странични ефекти и базите данни, 



AM\808932BG.doc 127/202 PE438.412v02-00

BG

най-висококачествената информация; съдържат възможно най-
висококачествената информация;

Or. en

Изменение 187
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) гарантират, че докладите за 
странични ефекти, съдържат възможно 
най-висококачествената информация;

2) гарантират, че докладите и базите 
данни за странични ефекти, съдържат 
възможно най-висококачествената 
информация;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 102 — точка 1

Изменение 188
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) гарантират, че докладите за 
странични ефекти, съдържат възможно 
най-висококачествената информация;

2) гарантират, че докладите и базите 
данни за странични ефекти, съдържат 
възможно най-висококачествената 
информация;

Or. en
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Обосновка

По-целесъобразно е да се насърчават пациентите и здравните специалисти да 
представят докладите си на компетентните органи, а не на фармацевтичните 
компании. Прякото докладване на компаниите поражда безпокойство както по 
отношение на личната неприкосновеност на пациентите, така и по отношение на 
осъществяването на обратна връзка със специалистите. Освен това те ще са в 
състояние да преценят дали става дума за„страничен ефект”, грешка на 
лекарствената терапия или нещо друго. Докладването от страна на пациентите 
следва да се съпровожда от информационни кампании относно важното значение на 
докладването.

Изменение 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) чрез методите на събиране на 
информация и, когато е необходимо, 
чрез последващи действия по 
докладите за странични ефекти,
гарантират, че всеки биологичен 
лекарствен продукт, предписан, 
отпускан или продаван на тяхна 
територия, който е предмет на доклад за 
странични ефекти, може да бъде 
идентифициран;

(3) гарантират, че всеки биологичен 
лекарствен продукт, предписан, 
отпускан или продаван на тяхна 
територия, който е предмет на доклад за 
предполагаеми странични ефекти, може 
да бъде идентифициран  по, доколкото 
това е възможно, името на титуляря 
на разрешение за пускане на пазара, 
международното непатентовано 
наименование, наименованието на 
лекарствения продукт и номера на 
партидата, като се използват 
стандартни формуляри и процедури, 
разработени в съответствие с член 
25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
726/2004 и като се взема надлежно 
предвид развитието на системата 
EudraVigilance.

За целите на първа алинея, точка 1) 
държавите-членки могат да налагат 
специфични изисквания към лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти по отношение на 
докладването на предполагаеми 

За целите на първа алинея, точка 1) и 3) 
държавите-членки могат да налагат 
специфични изисквания към лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти.
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сериозни или неочаквани странични 
ефекти.

Or. en

Обосновка

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Изменение 190
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) чрез методите на събиране на 
информация и, когато е необходимо, 
чрез последващи действия по докладите 
за странични ефекти, гарантират, че 
всеки биологичен лекарствен продукт, 
предписан, отпускан или продаван на 
тяхна територия, който е предмет на 
доклад за странични ефекти, може да 
бъде идентифициран;

3) чрез методите на събиране на 
информация и, когато е необходимо, 
чрез последващи действия по докладите 
за странични ефекти, гарантират, че 
всеки биологичен лекарствен продукт, 
предписан, отпускан или продаван на 
тяхна територия, който е предмет на 
доклад за странични ефекти, може да 
бъде идентифициран, като се използва 
форматът на съдържанието и 
процедурата, разработени в 
съответствие с член 25, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, и се 
прилагат необходимите мерки, за да 
осигурят възможността за 
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проследяване на биологичните 
лекарствени продукти, отпуснати на 
пациенти;

Or. en

Обосновка

Предложеният добавен текст към член 102, параграф 3, чрез съпътстващо изменение 
на Регламент (ЕО) № 726/2004, възлага на Европейската агенция по лекарствата 
задачата да състави съдържанието, формата и необходимите процедури за 
докладване относно странични ефекти във връзка с биологични лекарствени продукти 
с цел засилване на ефективността на фармакологичната бдителност на равнище ЕС.

Изменение 191
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) гарантират, че на 
обществеността своевременно се 
предоставя важна информация за 
опасения, свързани с 
фармакологичната бдителност, по 
отношение на използването на даден 
лекарствен продукт, както и 
постоянен достъп до данни;

Or. en

Обосновка

По-целесъобразно е да се насърчават пациентите и здравните специалисти да 
представят докладите си на компетентните органи, а не на фармацевтичните 
компании. Прякото докладване на компаниите поражда безпокойство както по 
отношение на личната неприкосновеност на пациентите, така и по отношение на 
осъществяването на обратна връзка със специалистите. Освен това те ще са в 
състояние да преценят дали става въпрос за„страничен ефект“, грешка на 
лекарствената терапия или нещо друго. Докладването от страна на пациентите 
следва да се съпровожда от информационни кампании относно важното значение на 
докладването.
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Изменение 192
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) гарантират, че на 
обществеността своевременно се 
предоставя важна информация за 
опасения, свързани с 
фармакологичната бдителност, по 
отношение на използването на даден 
лекарствен продукт, както и 
постоянен достъп до данни;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 102 — точка 1

Изменение 193
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 –параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) гарантират, че на 
обществеността своевременно се 
предоставя важна информация за 
опасения, свързани с 
фармакологичната бдителност, по 
отношение на използването на даден 
лекарствен продукт, както и 
постоянен достъп до данни;
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Or. en

Изменение 194
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладването на предполагаеми 
странични ефекти, дължащи се на 
грешки на лекарствената терапия, не 
трябва да бъде предмет ‒  нито да 

води до завеждане ‒  на съдебен иск 
срещу лицата, които ги докладват.

Or. it

Обосновка

Докладването на предполагаеми странични ефекти, дължащи се на грешки на 
лекарствената терапия, не може да е анонимно, в противен случай съществува  риск 
от злонамерена информация. Въпреки това, необходимо е също така да се гарантира, 
че лицата, които добросъвестно искат да докладват за такива случаи, не са 
възпирани да направят това поради страх от съдебен иск срещу тях.

Изменение 195
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка може да 
делегира всяка задача, която ѝ е 
възложена по настоящия дял, на друга 
държава-членка, при условие че 
последната е дала писменото си 

заличава се



AM\808932BG.doc 133/202 PE438.412v02-00

BG

съгласие.
Делегиращата държава-членка 
информира писмено за делегирането 
Комисията, Агенцията и всички други 
държави-членки. Делегиращата 
държава-членка и Агенцията правят 
съответната информация публична.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на тази държава-членка.

Изменение 196
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 103

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка може да 
делегира всяка задача, която ѝ е 
възложена по настоящия дял, на друга 
държава-членка, при условие че 
последната е дала писменото си 
съгласие.

заличава се

Делегиращата държава-членка 
информира писмено за делегирането 
Комисията, Агенцията и всички други 
държави-членки. Делегиращата 
държава-членка и Агенцията правят 
съответната информация публична.

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на тази държава-членка.
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Изменение 197
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1-- точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва редовен 
одит на своята система за 
фармакологична бдителност. Той 
помества бележка относно 
основните констатации на одита в 
основната документация на 
системата за фармакологична 
бдителност и на основата на 
констатациите на одита гарантира, 
че е изготвен и следван целесъобразен 
план за корективни действия.

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва редовен 
одит на своята система за 
фармакологична бдителност. Той 
гарантира, че е изготвен и следван 
целесъобразен план за корективни 
действия.

Or. en

Обосновка

Одитите са инструменти за подобряване на вътрешните системи на компаниите. 
Ако констатациите се разкрият, това би могло да доведе до подправяне на докладите 
за одита.

Изменение 198
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва редовен 
одит на своята система за 

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва редовен 
одит на своята система за 
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фармакологична бдителност. Той 
помества бележка относно основните 
констатации на одита в основната 
документация на системата за 
фармакологична бдителност и на 
основата на констатациите на 
одита гарантира, че е изготвен и 
следван целесъобразен план за 
корективни действия.

фармакологична бдителност. Той 
помества бележка в основната 
документация на с и с т е м а т а  за 
фармакологична бдителност във връзка 
с всички промени, извършени след 
одита, в съответствие с 
целесъобразен план за корективни 
действия.

Or. fr

Обосновка

Всички промени, извършени във връзка с констатациите на вътрешния одит, в 
съответствие с евентуален план за действие, когато това се изисква от 
констатациите, следва да се регистрират в основната документация на системата 
за фармакологична бдителност.

Изменение 199
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва редовен
одит на своята система за 
фармакологична бдителност. Той 
помества бележка относно основните 
констатации на одита в основната 
документация на системата за 
фармакологична бдителност и на 
основата на констатациите на одита 
гарантира, че е изготвен и следван 
целесъобразен план за корективни 
действия.

Титулярят на разрешение за пускане на 
пазара е длъжен да извършва годишен
одит на своята система за 
фармакологична бдителност. Той 
помества бележка относно основните 
констатации на одита в основната 
документация на системата за 
фармакологична бдителност и до 31 
декември всяка година ги съобщава на 
компетентния национален орган. На 
основата на констатациите на одита 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара гарантира, че е изготвен и 
следван целесъобразен план за 
корективни действия.
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Or. fr

Обосновка

Изискването за извършване на „редовен“ одит не е достатъчно ясно. От титуляря на 
разрешение за пускане на пазара трябва да се изисква да извършва одит всяка година.

Изменение 200
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104 – параграф 3 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) да представя на компетентния 
национален орган подробно описание 
на системата за управление на риска, 
която възнамерява да създаде;

Or. fr

Обосновка

Трябва да се разработват и изпълняват „планове за управление на риска“ под 
стриктния надзор на компетентните здравни органи (по-конкретно национални и 
регионални системи за фармакологична бдителност).

Изменение 201
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104 – параграф 3 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) да включва изискванията на 
компетентния национален орган след 
извършването на тази оценка;
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Or. fr

Обосновка

Трябва да се разработват и изпълняват „планове за управление на риска“ под 
стриктния надзор на компетентните здравни органи (по-конкретно национални и 
регионални системи за фармакологична бдителност).

Изменение 202
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104a - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискването се поставя писмено, 
съдържа подробна обосновка и включва 
срока за предоставянето на подробното 
описание на системата за управление на 
риска.

Изискването се поставя писмено, 
съдържа подробна обосновка и включва 
срока за предоставянето на подробното 
описание на системата за управление на 
риска. То незабавно се публикува.

Or. fr

Изменение 203
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 104a - параграф 2 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискването се поставя писмено, 
съдържа подробна обосновка и включва 
срока за предоставянето на подробното 
описание на системата за управление на 
риска.

Изискването се поставя писмено, 
съдържа подробна научна обосновка и 
включва срока за предоставянето на 
подробното описание на системата за 
управление на риска.

Or. fr
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Обосновка

Исканията за подробно описание на системата за управление на риска трябва да са 
научно обосновани. Предложението на Комисията не е достатъчно ясно по този 
въпрос.

Изменение 204
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на средствата, 
предназначени за дейности, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзора на пазара е под 
постоянния контрол на националните 
компетентни органи, за да се гарантира 
тяхната независимост.

Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзора на пазара се ползват 
от публично финансиране, 
отговарящо на изискванията на 
възложените задачи. Управлението 
на средствата, предназначени за 
финансиране на тези дейности е под 
постоянния контрол на националните 
компетентни органи, за да се гарантира 
тяхната независимост.

Първата алинея не изключва 
събирането на такси, подлежащи на 
плащане от титулярите на 
разрешение за пускане на пазара, за 
извършването на споменатите 
дейности от националните 
компетентни органи.

Първата алинея не изключва непрякото 
събиране на допълнителни средства 
за осъществяването на тези 
дейности от националните органи, 
при условие че тяхната независимост 
е строго гарантирана.

Or. fr

Обосновка

Следва да се гарантира строгата финансова независимост на дейностите по 
фармакологичната бдителност. Следователно трябва да се избягва прякото събиране 
на такси, което може да доведе до отношения на „заплащане за извършена услуга”. 
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Изменение 205
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 105

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на средствата, 
предназначени за дейности, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзора на пазара е под 
постоянния контрол на националните 
компетентни органи, за да се гарантира 
тяхната независимост.

Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзора на пазара, следва да 
се финансират преди всичко чрез 
национално финансиране или 
публично финансиране от ЕС.
Управлението на средствата, 
предназначени за дейности, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзора на пазара е под 
постоянния контрол на националните 
компетентни органи, за да се гарантира 
тяхната независимост.

Първата алинея не изключва събирането 
на такси, подлежащи на плащане от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара, за извършването на споменатите 
дейности от националните компетентни 
органи.

Първата алинея не изключва събирането 
от Агенцията на допълнителни 
средства за осъществяването на тези 
дейности под формата на такси, 
подлежащи на плащане от титулярите 
на разрешение за пускане на пазара, при 
условие че тяхната независимост е 
строго гарантирана.

Or. fr

Обосновка

Публичните органи отговарят за финансирането на фармакологичната бдителност, 
тъй като те носят отговорност за защитата на общественото здраве и тъй като 
те са поели отговорността за издаването на разрешения. Важно е да се избягва 
възможен конфликт на интереси.
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Изменение 206
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 105 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не изключва 
събирането на такси, подлежащи на 
плащане от титулярите на 
разрешение за пускане на пазара, за 
извършването на споменатите 
дейности от националните 
компетентни органи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Дейностите по фармакологичната бдителност следва да подлежат на публично 
финансиране не само, за да се гарантира тяхната независимост, но и поради 
необходимостта от това държавите-членки да носят пълната отговорност за 
фармакологичната бдителност (включително и по отношение на финансирането), 
тъй като те поемат разходите, свързани със страничните ефекти, както по 
отношение на заболеваемостта, така и на смъртността. Според Европейската 
комисия по общи оценки 5 % от всички хоспитализации се дължат на страничен 
лекарствен ефект, 5 % от всички болнични пациенти страдат от страничен ефект и 
страничните лекарствени ефекти са петата най-разпространена причина за смърт, 
настъпила в болница.

Изменение 207
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 105 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не изключва 
събирането на такси, подлежащи на 
плащане от титулярите на 

заличава се
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разрешение за пускане на пазара, за 
извършването на споменатите 
дейности от националните 
компетентни органи.

Or. en

Изменение 208
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка създава и 
поддържа национален уеб портал за 
безопасността на лекарствата, който е 
свързан с европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата, създаден 
в съответствие с член 26 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004. Посредством 
националните уеб портали за 
безопасността на лекарствата 
държавите-членки публикуват най-
малко следното:

Всяка държава-членка създава и 
поддържа национален уеб портал за 
лекарствата, включително специална 
уеб страница за безопасността на 
лекарствата, който е свързан с 
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата, създаден 
в съответствие с член 26 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004. Посредством 
националните уеб портали за 
лекарствата държавите-членки 
публикуват най-малко следното:

Or. en

Обосновка

Всяка държава-членка трябва да има уеб портал на националната агенция по 
лекарствата с цел предоставяне на широката общественост на висококачествена 
информация относно лекарствените продукти. В повечето държави вече има такъв 
портал – източник на потвърдена и надеждна информация относно лекарствените 
продукти; настоящите изменения имат за цел да установят правното основание за 
подобни портали в отговор на доклада на Европейската комисия относно 
настоящите практики с оглед на предоставянето на информация на пациентите 
относно лекарствените продукти. Уеб порталът следва да включва специално 
пространство за всички сведения, свързани с въпросите на безопасността и 
фармакологичната бдителност.
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Изменение 209
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка създава и 
поддържа национален уеб портал за 
безопасността на лекарствата, който е 
свързан с европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата, създаден 
в съответствие с член 26 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004. Посредством 
националните уеб портали за 
безопасността на лекарствата 
държавите-членки публикуват най-
малко следното:

Всяка държава-членка създава и 
поддържа национален уеб портал за 
лекарствата, включително специална 
уеб страница за безопасността на 
лекарствата, който е свързан с 
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата, създаден 
в съответствие с член 26 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004. Посредством 
националните уеб портали за 
лекарствата държавите-членки 
публикуват най-малко следното:

1) листовките с упътванията за 
лекарствените продукти, налични на 
националния пазар, на езика на 
съответната държава (и когато това 
е приложимо, връзка към базата 
данни EudraPharm на ЕМЕА),
2) обобщение на характеристиките 
на продукта и всякакви условия, 
установени в съответствие с членове 
21а, 22 и 22а, заедно с крайните 
срокове за тяхното изпълнение, за 
всеки лекарствен продукт, за който 
са издали разрешение, и
3) докладите за оценка
Посредством националните уеб 
страници за лекарствата 
държавите-членки публикуват най-
малко следното:

1) системите за управление на риска за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

1) системите за управление на риска за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

2) списък на лекарствените продукти, 
предмет на интензивен мониторинг, 

2) списък на лекарствените продукти, 
предмет на интензивен мониторинг, 
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посочен в член 23 от Регламент (ЕО) № 
726/2004;

посочен в член 23 от Регламент (ЕО) № 
726/2004;

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 
пациенти, основани на формулярите, 
посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004;

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 
пациенти, основани на формулярите, 
посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004;

4) дневен ред на заседанията на 
комитета по фармакологична 
бдителност, както и протоколите 
от неговите заседания, придружени 
от взетите решения, подробна 
информация и обяснения относно 
гласуването, включително 
становищата на малцинството.

Or. en

Обосновка

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.
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Изменение 210
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка – 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1) листовките с упътване за 
лекарствените продукти, налични на 
националния пазар, на езика на 
съответната държава (и когато това 
е приложимо, връзка към базата 
данни EudraPharm на ЕМЕА);

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част

Изменение 211
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка – 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a) обобщение на характеристиките 
на продукта и всякакви условия, 
установени в съответствие с членове 
21а, 22 и 22а, заедно с крайните 
срокове за тяхното изпълнение, за 
всеки лекарствен продукт, за който 
са издали разрешение;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част
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Изменение 212
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка – 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б) докладите за оценка, заедно с 
периодичните актуализирани доклади 
за безопасност, представени от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара пред здравните органи;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част

Изменение 213
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) системите за управление на риска за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

1) обобщение на системите за 
управление на риска за лекарствени 
продукти, разрешени в съответствие с 
настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Информацията, публикувана на този уеб портал, трябва да бъде изчерпателна, а не 
сложна.
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Изменение 214
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка – 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) системите за управление на риска за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

1) подробни описания на системите за 
управление на риска, както и подробни 
протоколи за проучванията след 
получаване на разрешение, за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част

Изменение 215
Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) системите за управление на риска за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата директива;

1) обобщение на системите за 
управление на риска за лекарствени 
продукти, разрешени в съответствие с 
настоящата директива;

2) списък на лекарствените продукти,
предмет на интензивен мониторинг, 
посочен в член 23 от Регламент (ЕО) № 
726/2004;

(2) списък на лекарствените продукти,
за които получаването на разрешение 
е обвързано с определени условия или 
изисквания, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 
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пациенти, основани на формулярите, 
посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004.

пациенти, основани на формулярите, 
посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004.

4) най-актуалната електронна версия 
на листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките 
на продукта за всички съществуващи 
и нови лекарствени продукти;

5) кратък документ, представящ 
историята на промените, нанесени в 
информацията за продукта.
Цялата информация на уеб
порталите за безопасността на
лекарствата, включително
гореизброената, се представя по
начин, разбираем за широката 
публика.

Or. en

Обосновка

Информация на националните уеб портали за безопасност следва да бъде поднесена 
по лесен и разбираем начин. Макар законодателството да предвижда публикуването 
на много подробна информация на националните портали за безопасност, то не 
включва препратка към ключовата информация, за да гарантира безопасна употреба 
на лекарствените продукти. Поради тази причина листовката с упътване следва да 
бъде достъпна за обществеността.

Изменение 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 
пациенти, основани на формулярите, 

3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти, ако е 
приложимо, и пациенти, основани на 
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посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004.

формулярите, посочени в член 25 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.

Or. en

Обосновка

Целта на изменението е в оценката на баланса риск-полза да се включи и „риск за 
околната среда”. Такова включване вече има в законодателството за ветеринарните 
лекарствени продукти, а технически доклад № 1/2010 на Европейската агенция за 
околна среда препоръчва включването му и в законодателството за лекарствата за 
хуманна употреба. Основната цел е да се защити общественото здраве, без да се 
застраши достъпа на пациентите до жизнено важни лекарства.

Изменение 217
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 - точка - 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) дневен ред на заседанията на 
комитета по фармакологична 
бдителност и координационната 
група, както и протоколите от 
техните заседания, придружени от 
взетите решения и от подробна 
информация и обяснения относно 
гласуването, включително 
становищата на малцинството;

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част
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Изменение 218
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 106 - точка - 3 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б) искания от страна на 
националния компетентен орган към 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да прилага система за 
управление на риска или да проведе
проучване за безопасност след 
получаване на разрешение, заедно с 
обясненията, представени от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара пред националния 
компетентен орган, когато това е 
необходимо, както и окончателното 
решение на компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 106 – встъпителна част

Изменение 219
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им, независимо 
дали са докладвани спонтанно от 
пациенти или здравни специалисти или 

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им и уточняват 
дали тези ефекти са настъпили при 
дози, използвани обикновено при 
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са настъпили в контекста на проучване 
на безопасността след получаване на 
разрешение.

човека за профилактика, диагностика 
или лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или
изменение на физиологична функция,
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия или
вследствие на употреба,
несъответстваща на разрешеното
обобщение на характеристиките на
продукта, независимо дали са 
докладвани спонтанно от пациенти или 
здравни специалисти или са настъпили в 
контекста на проучване на 
безопасността след получаване на 
разрешение.

Or. fr

Обосновка

Разширяването на понятието „страничен ефект”, така че да обхване и страничните 
ефекти поради грешка на лекарствената терапия или поради употреба, 
несъответстваща на разрешеното обобщение на характеристиките на продукта 
(включително неправилна употреба и злоупотреба с лекарствени продукти), позволява 
да се изгради по-обща представа за страничните ефекти, които могат да навредят 
на пациентите. Въпреки всичко е важно да се прави ясно разграничение между 
страничните ефекти вследствие на нормални условия на употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да фигурира в процедурата на 
докладване.

Изменение 220
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им, независимо 
дали са докладвани спонтанно от
пациенти или здравни специалисти или 

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им, независимо 
дали са докладвани спонтанно от 
здравни специалисти или са настъпили в 
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са настъпили в контекста на проучване 
на безопасността след получаване на 
разрешение.

контекста на проучване на 
безопасността след получаване на 
разрешение.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да гарантират, че тези 
доклади са достъпни в единна точка в 
рамките на Общността.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да гарантират, че тези 
доклади са достъпни в единна точка в 
рамките на Общността.

Чрез дерогация от първа алинея 
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

Чрез дерогация от първа алинея 
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път от 
пациенти и здравни специалисти.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път от здравни 
специалисти.

Or. de

Обосновка

Няма особен смисъл пациентите да докладват страничните ефекти директно на 
производителите. Основният събеседник на пациентите в такива случаи следва да 
бъде техния лекар или фармацевт. Докладването може да се извършва и посредством 
националните уеб портали. Не е необходимо производителите да могат  да 
проследяват информацията до отделните пациенти, което следва да се избягва и във 
връзка със защитата на личните данни. 

Изменение 221
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети 
страни, доведени до знанието им, 
независимо дали са докладвани 
спонтанно от пациенти или здравни 
специалисти или са настъпили в 
контекста на проучване на 
безопасността след получаване на 
разрешение.

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността, доведени до 
знанието им, независимо дали са 
докладвани спонтанно от пациенти или 
здравни специалисти или са настъпили в 
контекста на клинично изпитване или
проучване на безопасността след 
получаване на разрешение.

Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да гарантират, 
че тези доклади са достъпни в единна 
точка в рамките на Общността.

Чрез дерогация от първа алинея
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

Предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
също се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади 
за предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път от 
пациенти и здравни специалисти.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара препраща към националните 
компетентни органи всички доклади 
за предполагаеми странични ефекти, 
получени от пациенти и здравни 
специалисти, в срок от 45 дена след 
получаване на докладите. Титулярят 
на разрешение за пускане на пазара 
осведомява пациента и здравния 
специалист, че техният доклад е бил 
препратен към компетентните 
органи, които ще се заемат със 
случая.
Националните компетентни органи 
не могат да отказват да приемат 
доклади относно предполагаеми 
странични ефекти от пациенти и 
здравни специалисти, получени по 
поща, чрез телефонни обаждания, по 
факс или по електронен път.

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 
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електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички сериозни предполагаеми 
странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, в срок от 
15 дни от получаването на доклада или, 
при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

електронен път на националните 
компетентни органи информация за 
всички сериозни предполагаеми 
странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, в срок от 
15 дни от получаването на доклада или, 
при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността или в трети 
страни, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал 
за събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път на националните 
компетентни органи информация за 
всички леки предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на пазарите, на
които те действат, в срок от 45 дни 
от получаването на доклада.

За лекарствените продукти, които 
съдържат активните вещества, посочени 
в списъка с публикации, предмет на 
мониторинг от страна на Агенцията 
съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 
726/2004, титулярите на разрешение за 
пускане на пазара не са длъжни да 
подават по електронен път в базата 
данни Eudravigilance предполагаемите 
странични ефекти, регистрирани в 
изброената медицинска литература, но 
те осъществяват мониторинг на цялата 
друга медицинска литература и 
докладват всеки предполагаем
страничен ефект.

За лекарствените продукти, които 
съдържат активните вещества, посочени 
в списъка с публикации, предмет на 
мониторинг от страна на Агенцията 
съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 
726/2004, титулярите на разрешение за 
пускане на пазара не са длъжни да 
подават по електронен път 
предполагаемите странични ефекти, 
регистрирани в изброената медицинска 
литература, но те осъществяват 
мониторинг на цялата друга медицинска 
литература и докладват всеки 
предполагаем странични ефекти.

4. Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки имат 
достъп до докладите относно 
страничните ефекти и оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те включват 
пациенти и здравни специалисти в 

4. Държавите-членки оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те включват 
пациенти и здравни специалисти в 
последващите действия по всеки доклад, 
който получават.
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последващите действия по всеки доклад, 
който получават, и изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да извършват последващи 
действия по тези докладите.
Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да докладват 
всяка получена последваща 
информация в базата данни 
Eudravigilance.

Or. en

Обосновка

Изключително важно е компетентните органи на държавите-членки да имат ясна 
представа за нежеланите реакции, които са настъпили на тяхна територия. 
Качеството на съдържанието на базата данни Eudravigilance може да бъде 
гарантирано чрез изискването докладването да се извършва посредством системата 
за фармакологична бдителност на държавата-членка, където е наблюдаван 
страничният ефект.

Освен това централизирането на докладването на европейско ниво, без анализ на 
регионално или национално ниво, ще размие и измени данните, като по този начин ще 
се попречи на подробния анализ и тълкуването, което в края на краищата ще направи 
базата данни Eudravigilance неефективна.

Изменение 222
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а.Отделните държави-членки няма 
да налагат на титулярите на 
разрешение за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване, освен ако това не е 
оправдано във връзка 
фармакологичната бдителност.

Or. en
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Обосновка

Една от целите на предложението на Комисията, както е посочено в съображение 5 
на регламента, е прилагането му да не доведе до допълнителни национални изисквания. 
Допълнителните национални изисквания изискват много ресурси и време както за 
органите, така и за титулярите на разрешение за пускане на пазара и могат дори да 
навредят на хармонизираното приемане на сигнали.

Изменение 223
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им, независимо 
дали са докладвани спонтанно от 
пациенти или здравни специалисти или 
са настъпили в контекста на проучване 
на безопасността след получаване на 
разрешение.

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти в Общността или в трети страни, 
доведени до знанието им, независимо
дали са докладвани спонтанно от 
здравни специалисти или са настъпили в 
контекста на проучване на 
безопасността след получаване на 
разрешение.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да гарантират, че тези 
доклади са достъпни в единна точка в 
рамките на Общността.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да гарантират, че тези 
доклади са достъпни в единна точка в 
рамките на Общността.

Чрез дерогация от първа алинея 
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

Чрез дерогация от първа алинея 
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
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получени по електронен път от 
пациенти и здравни специалисти.

получени по електронен път от здравни 
специалисти.

Or. de

Обосновка

Няма особен смисъл пациентите да докладват страничните ефекти директно на 
производителите. Основният събеседник на пациентите в такива случаи следва да 
бъде техния лекар или фармацевт. Докладването може да се извършва и посредством 
националните уеб портали. Не е необходимо производителите да могат  да 
проследяват информацията до отделните пациенти, което следва да се избягва и във 
връзка със защитата на личните данни.

Изменение 224
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади 
за предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път от 
пациенти и здравни специалисти.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара препраща към националните 
компетентни органи всички доклади 
за предполагаеми странични ефекти, 
получени от пациенти и здравни 
специалисти, в срок от 7 дена след 
получаване на докладите. Титулярят 
на разрешение за пускане на пазара 
трябва да осведомява пациентите и 
здравните специалисти, че техните 
доклади са били препратени към 
компетентните органи, които ще се 
заемат със случая.
По целесъобразност държавите-
членки включват пациенти и здравни
специалисти в последващите 
действия по всеки доклад, който 
получават.
Националните компетентни органи 
нямат право да отказват да приемат 
доклади относно предполагаеми 
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странични ефекти от пациенти и 
здравни специалисти, получени по 
поща, чрез телефонни обаждания, по 
факс или по електронен път.

Or. en

Обосновка

Използването на уеб формат за докладване (член 25 от регламента) би могло да реши 
проблема с пълнотата, но докладването по интернет ще изключи от тази 
възможност/право голяма част от населението, а именно възрастните и хората, 
които нямат компютърна грамотност. Поради тази причина потребителите следва 
да имат повече възможности за докладване, а не само чрез интернет (в САЩ 
например, Администрацията по храните и лекарствата (FDA) позволява на 
потребителите да докладват по интернет, по поща, факс и телефон).

Изменение 225
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път от 
пациенти и здравни специалисти.

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път или по
какъвто и да е било друг подходящ
начин от пациенти и здравни 
специалисти.

Or. fr

Обосновка

Важно е да не се възпрепятства докладването на страничните ефекти чрез 
поставяне на пречки от технологично естество. Някои хора нямат непременно
достъп до интернет, или пък се затрудняват да го използват.
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Изменение 226
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността или в трети 
страни, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността, в срок от 90 
дни от получаването на доклада или, 
при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието. Титулярите на разрешение 
за пускане на пазара на лекарства, 
издадени въз основа на член 10а и 
притежателите на регистрация на 
лекарствени продукти, съгласно 
членове 14 и 16а са освободени от 
горното изискване.

Or. en

Обосновка

Предложеното ново изискване фармацевтичните компании да докладват всички леки 
предполагаеми странични ефекти (включително медицински  непотвърдени доклади 
от потребители) ще има голямо въздействие върху работното натоварване както за 
бранша, така и за регулаторните органи, тъй като повечето случаи са медицински  
непотвърдени доклади за леки предполагаеми странични ефекти. Освен огромното 
източване на ресурси на фармакологичната бдителност, събирането на подобна 
информация няма да добави никаква стойност от гледна точка на общественото 
здраве за старите лекарства. Обратното,  това може да попречи на приемането на 
потенциални нови сигнали, свързани с безопасността. 
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Изменение 227
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 3 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички сериозни предполагаеми 
странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, в срок от 
15 дни от получаването на доклада или, 
при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички сериозни предполагаеми 
странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностика или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция, 
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, в срок от 15 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността или в трети 
страни, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността, като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностика или 
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събитието. лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция, 
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Or. fr

Обосновка

Разширяването на понятието „страничен ефект”, така че да обхване и страничните 
ефекти поради грешка на лекарствената терапия или поради употреба, 
несъответстваща на разрешеното обобщение на характеристиките на продукта 
(включително неправилна употреба и злоупотреба с лекарствени продукти), позволява 
да се изгради по-обща представа за страничните ефекти, които могат да навредят 
на пациентите. Въпреки всичко е важно да се прави ясно разграничение между 
страничните ефекти вследствие на нормални условия на употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да фигурира в процедурата на 
докладване.

Изменение 228
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 - параграф 3 - алинея 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички сериозни предполагаеми 

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават по 
електронен път на националните 
компетентни органи информация за 
всички сериозни предполагаеми 
странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, в срок от 
15 дни от получаването на доклада или, 
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странични ефекти, настъпили в 
Общността или в трети страни, в срок от 
15 дни от получаването на доклада или, 
при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

при отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността или в трети 
страни, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път на националните 
компетентни органи информация за 
всички леки предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на пазарите, на
които те действат, в срок от 45 дни
от получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Or. en

Изменение 229
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки имат 
достъп до докладите относно 
страничните ефекти и оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те включват 
пациенти и здравни специалисти в 
последващите действия по всеки доклад, 
който получават, и изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да извършват последващи 
действия по тези докладите.
Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да докладват 

4. Държавите-членки оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те включват 
пациенти и здравни специалисти в 
последващите действия по всеки доклад, 
който получават.
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всяка получена последваща 
информация в базата данни 
Eudravigilance.

Or. en

Изменение 230
Jiří Maštálka

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки имат 
достъп до докладите относно 
страничните ефекти и оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те 
включват пациенти и здравни 
специалисти в последващите 
действия по всеки доклад, който 
получават, и изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да извършват последващи 
действия по тези докладите.
Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да докладват 
всяка получена последваща 
информация в базата данни 
Eudravigilance.

Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки имат 
достъп до докладите относно 
страничните ефекти и оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара.

Or. en

Изменение 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение 
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки регистрират всички 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

Държавите-членки регистрират всички 
предполагаеми странични ефекти, 
настъпили на тяхна територия, които са 
доведени до знанието им от здравни 
специалисти. Във връзка с 
предполагаемите странични ефекти, 
докладвани от пациентите, 
държавите-членки имат право да 
вземат решение дали те се докладват 
директно или посредством здравните 
специалисти.

Or. en

Обосновка

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
“noise” of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Изменение 232
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти, като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
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профилактика, диагностика или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция, 
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта.

Or. fr

Обосновка

Разширяването на понятието „страничен ефект”, така че да обхване и страничните 
ефекти поради грешка на лекарствената терапия или поради употреба, 
несъответстваща на разрешеното обобщение на характеристиките на продукта 
(включително неправилна употреба и злоупотреба с лекарствени продукти), позволява 
да се изгради по-обща представа за страничните ефекти, които могат да навредят 
на пациентите. Въпреки всичко е важно да се прави ясно разграничение между 
страничните ефекти вследствие на нормални условия на употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да фигурира в процедурата на 
докладване.

Изменение 233
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата или по 
какъвто и да е било друг подходящ 
начин.

Or. fr
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Обосновка

Важно е да не се възпрепятства докладването на страничните ефекти чрез поставяне на 
пречки от технологично естество. Някои хора нямат непременно достъп до интернет, 
или пък се затрудняват да го използват.

Изменение 234
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти могат да се
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 
лекарствата.

Or. de

Обосновка

По-голямата част от случаите на съмнение се докладват с писма или по факс. 
Електронното съобщение като единствена възможност би могло да намали 
готовността за докладване (особено от страна на медицинските специалисти). Ето 
защо следва да се даде възможност за различни начини на докладване.

Изменение 235
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти могат да се
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 



PE438.412v02-00 166/202 AM\808932BG.doc

BG

лекарствата.

Or. de

Обосновка

Опитът показва, че по-голямата част от случаите на съмнение се докладват с писма 
или по факс. Електронното съобщение като единствена възможност би могло да 
намали готовността за докладване (особено от страна на медицинските 
специалисти). Ето защо следва да се даде възможност за различни пътища за 
докладване.

Изменение 236
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, или странични ефекти в 
резултат на употреби извън 
разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта,
доведени до знанието им в рамките на 
докладването на предполагаеми 
странични ефекти на лекарствени 
продукти, се предоставят на 
разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.
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Or. de

Обосновка

Заличаването на предишния критерий „дози, използвани обикновено” в определението 
на  страничен ефект (член 1, точка 11) означава, че отсега нататък се включват 
грешки на лекарствената терапия и употреби извън разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта. Следователно докладите за странични ефекти 
следва да информират дали подобни ефекти са резултат от употреби в рамките на 
разрешеното обобщение на характеристиките на продукта. Такава употреба следва 
да се добави в базата данни, тъй като има отношение към оценката на риска.

Изменение 237
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance, като уточняват дали 
тези ефекти са настъпили при дози, 
използвани обикновено при човека за 
профилактика, диагностика или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, корекция или 
изменение на физиологична функция, 
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на
продукта.

Or. fr

Обосновка

Разширяването на понятието „страничен ефект”, така че да обхване и страничните 
ефекти поради грешка на лекарствената терапия или поради употреба, 
несъответстваща на разрешеното обобщение на характеристиките на продукта 



PE438.412v02-00 168/202 AM\808932BG.doc

BG

(включително неправилна употреба и злоупотреба с лекарствени продукти), позволява 
да се изгради по-обща представа за страничните ефекти, които могат да навредят 
на пациентите. Въпреки всичко е важно да се прави ясно разграничение между 
страничните ефекти вследствие на нормални условия на употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да фигурира в процедурата на 
докладване.

Изменение 238
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, или странични ефекти в 
резултат  на употреби извън 
разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта,
доведени до знанието им в рамките на 
докладването на предполагаеми 
странични ефекти на лекарствени 
продукти, се предоставят на 
разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

Or. de
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Обосновка

Заличаването на предишния критерий „дози, използвани обикновено” в определението 
на  страничен ефект (член 1, точка 11) означава, че отсега нататък се включват 
грешки на лекарствената терапия и употреби извън разрешеното обобщение на 
характеристиките на продукта. Следователно докладите за странични ефекти 
следва да информират дали подобни ефекти са резултат от употреби в рамките на 
разрешеното обобщение на характеристиките на продукта. Такава употреба следва 
да се добави в базата данни, тъй като има отношение към оценката на риска.

Изменение 239
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти, пациенти, 
титуляри на разрешение за пускане 
на пазара и от програмите за 
регистриране и предотвратяване на 
грешки на лекарствената терапия.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти могат да се 
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 
лекарствата, както и по пощата, по 
телефона или по факс.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара имат достъп до тези доклади 
посредством базата данни 

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара, здравните специалисти и 
широката общественост имат достъп 
до тези доклади посредством базата 
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Eudravigilance. данни Eudravigilance, която следва да 
бъде достъпна за непрекъсната и 
незабавна консултация.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance, на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка и на независимите 
програми за регистриране и 
предотвратяване на грешки на 
лекарствената терапия. Държавите-
членки гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

Or. en

Изменение 240
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти, пациенти, 
титуляри на разрешение за пускане 
на пазара или от програмите за 
регистриране и предотвратяване на 
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грешки на лекарствената терапия.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти могат да се 
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 
лекарствата, както и по пощата, по 
телефона или по факс.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance.

2. В срок от 30 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички странични ефекти, настъпили
на тяхна територия

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара имат достъп до тези доклади 
посредством базата данни 
Eudravigilance.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара, здравните специалисти и 
широката общественост имат достъп 
до тези доклади посредством базата 
данни Eudravigilance, която следва да 
бъде достъпна за непрекъсната и 
незабавна консултация.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance, на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.
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Or. en

Обосновка

Изключително важно е компетентните органи на държавите-членки да имат ясна 
представа за страничните ефекти, които се случват на тяхна територия. 
Качеството на съдържанието на базата данни Eudravigilance може да бъде 
гарантирано чрез изискването докладването да се извършва посредством системата 
за фармакологична бдителност на държавата-членка, където е наблюдаван 
страничният ефект.

Освен това централизирането на докладването на европейско ниво, без анализ на 
регионално или национално ниво, ще размие и измени данните, като по този начин ще 
се попречи на подробния анализ и тълкуването, което в края на краищата ще направи 
базата данни Eudravigilance неефективна.

Изменение 241
Anne Delvaux

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти, пациенти, 
титуляри на разрешение за пускане 
на пазара и от програмите за 
регистриране и предотвратяване на 
грешки на лекарствената терапия.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти могат да се 
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 
лекарствата, както и по пощата, по 
телефона или по факс.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни и 
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Eudravigilance. мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички странични ефекти, настъпили
на тяхна територия в срок от 15 дни 
от получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който компетентният орган е узнал 
за събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара имат достъп до тези доклади 
посредством базата данни 
Eudravigilance.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара, здравните специалисти и 
широката общественост имат достъп 
до тези доклади посредством базата 
данни Eudravigilance, която следва да 
бъде достъпна за непрекъсната и 
незабавна консултация.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance, на всички органи,
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка и на независимите 
програми за регистриране и 
предотвратяване на грешки на 
лекарствената терапия. Държавите-
членки гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

Or. en
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Изменение 242
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават в 
Агенцията периодични актуализирани 
доклади за безопасност, съдържащи:

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да подават в 
Агенцията периодични актуализирани 
доклади за безопасност в следните 
случаи:

a) обобщения на данни, имащи 
отношение към ползите и рисковете 
на лекарствения продукт;

a) когато това задължение е 
заложено като условие в 
разрешението за пускане на пазара в 
съответствие с членове 21а или 22;
или

б) научна оценка на баланса риск-
полза на лекарствения продукт;

б) когато общностна референтна 
дата и съответната честота на 
подаване на периодични 
актуализирани доклади за 
безопасност са определени в 
съответствие с член 107в, параграфи 
3 и 4, при условие че бъдат спазвани 
условията, определени в член 107в, 
параграф 5.

Оценката, посочена в буква б), се 
основава на всички налични данни, 
включително данни от клинични 
изпитания за неразрешени показания 
и популации.
Периодичните актуализирани 
доклади за безопасност се подават по 
електронен път.
2. Агенцията разпространява 
докладите, посочени в параграф 1, до 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
Комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба и 

2. Периодичните актуализирани 
доклади за безопасност съдържат:
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координационната група.
a) научна оценка на баланса риск-
полза на лекарствения продукт;
б) всички данни за обема на 
продажбите на лекарствения 
продукт и всякакви данни, които са 
на разположение на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
относно обема на предписванията.
Оценката, посочена в буква б), се 
основава на всички налични данни, 
включително данни от клинични 
изпитания за неразрешени показания 
и популации.
Периодичните актуализирани 
доклади за безопасност се подават по 
електронен път.

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите 
на разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да 
подават периодични актуализирани 
доклади за безопасност за тези 
продукти единствено в следните 
случаи:
a) когато това задължение е 
заложено като условие в
разрешението за търговия в 
съответствие с членове 21а или 22;
или
б) когато общностна референтна 
дата и съответната честота на 
подаване на периодични 
актуализирани доклади за 
безопасност са определени в 
съответствие с член 107в, параграфи 
3 и 4, при условие че бъдат спазвани 
условията, определени в член 107в, 
параграф 5.
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Or. en

Обосновка

Изглежда необосновано да се изключват генеричните и др. лекарства, докато за 
определени стари оригинални лекарствени продукти може не винаги да са необходими  
периодични актуализирани доклади. По-справедливо е да се използва еднаква система 
за всички видове лекарствени средства. 

Изменение 243
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти само на 
всеки три години, с изключение на  
следните случаи:

Or. fr

Обосновка

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Изменение 244
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите 
на разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а, 10в и 16, и титулярите 
на разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

Or. en

Обосновка

Хомеопатичните лекарствени продукти съчетават качество и нисък риск на 
основата на дълъг опит и традиция в ЕС. Такъв е случаят и за хомеопатичните 
лекарствени продукти, за които е издадено разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 16. Тези продукти следва да са предмет на това изключение по 
същия начин както други сравнително безопасни продукти.

Изменение 245
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 

3. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара на лекарствени продукти, 
посочени в членове 10, 10а или 10в, и 
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лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

титулярите на разрешение за пускане на 
пазара на лекарствени продукти, 
посочени в членове 14 до 16а, не са 
длъжни да подават периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за тези продукти. Чрез дерогация, от
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара на лекарствени продукти се 
изисква да подават периодични 
актуализирани доклади за 
безопасност в следните случаи:

Or. en

Обосновка

Изключението за представяне на периодични актуализирани доклади за безопасност 
за добре известни лекарства е обосновано от факта, че тези лекарства са били на 
пазара дълго време и техният профил на безопасност е добре известен и 
документиран. Следователно изискването за доклади за тези лекарства е излишно за 
регулаторите, обременително за титулярите на разрешение за пускане на пазара и 
безполезно за безопасността на потребителите. Начинът, по който понастоящем е 
формулирано изключението в предложението на Комисията, обаче е неясен и следва 
да бъде пояснен. 

Изменение 246
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в и 16, и 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара на лекарствени продукти, 
посочени в член 16а, са длъжни да 
подават периодични актуализирани 
доклади за безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:
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Or. en

Обосновка

Лекарствените продукти, посочени в член 16 от директивата, имат подобен профил 
на безопасност като продуктите, посочени в членове 10, 10a, 10в и 16a. Член 16, 
параграф 3 не се засяга.

Изменение 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107б – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, титулярите 
на разрешение за пускане на пазара на 
продукти, съдържащи активни 
субстанции, които отговарят на 
критериите на понятието за добре 
утвърдена лекарствена употреба, 
посочени в приложение І, част ІІ, 
точка 1, буква а) от настоящата 
директива, и титулярите на разрешение 
за пускане на пазара на лекарствени 
продукти, посочени в членове 16 или 
16а, са длъжни да подават периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за тези продукти единствено в следните 
случаи:

Or. en

Обосновка

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
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to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Изменение 248
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107в – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, издадени преди [добавя се 
конкретна дата – дата, посочена в член 
3, параграф 1, втора алинея] и за които 
честотата или датите на подаване на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност не са заложени като 
условие на разрешението за търговия, 
подават периодични актуализирани 
доклади за безопасност в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф, 
докато други честота или дати на 
подаване на докладите не бъдат 
заложени в разрешението за търговия 
или определени в съответствие с 
параграфи 3,4,5 или 6.

2. Титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, издадени преди [добавя се 
конкретна дата – дата, посочена в член 
3, параграф 1, втора алинея] и за които 
честотата или датите на подаване на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност не са заложени като 
условие на разрешението за търговия, 
подават периодични актуализирани 
доклади за безопасност в съответствие с 
втората алинея от настоящия параграф, 
докато други честота или дати на 
подаване на докладите не бъдат 
заложени в разрешението за търговия 
или определени в съответствие с 
параграфи 3,4,5 или 6. Това задължение 
не обхваща продуктите, посочени в 
член 107б, параграф 3, освен ако не 
важат условията, предвидени в член 
107б, параграф 3, букви а) и б).

Or. en

Обосновка

Предложението има за цел да опрости процедурите за фармакологична бдителност и 
да гарантира пропорционалност. Член 107в, параграф 2 при настоящата 
формулировка е в противоречие с въвеждането на общо изключение за продуктите, 
посочени в член 107б, параграф 3. Следователно изключението трябва да се прилага и 
в тази разпоредба, за да се гарантира последователен подход. Предвид факта, че 
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органите все пак могат да изискват периодични актуализирани доклади за 
безопасност в отделни случаи, за безопасността на пациентите няма да има 
отрицателни последствия.

Изменение 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 ж – параграфи 1, 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която не включва разрешение за пускане 
на пазара, издадено в съответствие с 
Регламент (EО) № 726/2004, в срок от 30 
дни от получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност координационната група 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара, 
включително график за изпълнение на 
становището.

1. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която не включва разрешение за пускане 
на пазара, издадено в съответствие с 
Регламент (EО) № 726/2004, в срок от 30 
дни от получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност координационната група 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара, 
включително график за изпълнение на 
становището. Преди приемането на 
такова решение координационната 
група трябва да даде възможност на  
засегнатите титуляри на разрешение 
за пускане на пазара да представят
писмени или устни обяснения в 
рамките на необходимия срок, който 
трябва да бъде определен.

2. Ако становището на 
координационната група се приеме с 
консенсус, председателят регистрира 
съгласието и информира съответно 
титуляря на разрешение за пускане на 

2. Ако становището на 
координационната група се приеме с 
консенсус, председателят регистрира 
съгласието и информира съответно 
титуляря на разрешение за пускане на 
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пазара. Държавите-членки продължават 
срока на, променят, преустановяват 
действието на или отменят съответните 
разрешения за пускане на пазара, както 
е необходимо, за да се съобразят със 
становището в рамките на определения 
график за изпълнение и информират
Комисията и координационната група.

Ако не може да бъде прието становище 
с консенсус, становището на 
мнозинството се предава на Комисията, 
която прилага процедурата, установена 
в членове 33 и 34. Чрез дерогация от 
член 34, параграф 1 обаче, се прилага 
процедурата, посочена в член 121, 
параграф 2.

пазара. Държавите-членки продължават 
срока на, променят, преустановяват 
действието на или отменят съответните 
разрешения за пускане на пазара, както 
е необходимо, за да се съобразят със 
становището в рамките на определения 
график за изпълнение и информират 
Комисията и координационната група.

Ако не може да бъде прието становище 
с консенсус, становището на 
мнозинството се предава на Комисията, 
която прилага процедурата, установена 
в членове 33 и 34. Чрез дерогация от 
член 34, параграф 1 обаче, се прилага 
процедурата, посочена в член 121, 
параграф 2. Могат да се прилагат 
етапите на процедурата, описана в 
член 32, параграф 4 от Директива  
2004/83/ЕО.

3. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която включва поне едно разрешение за 
пускане на пазара, издадено в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 726/2004, в срок от 30 дни от 
получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара.

3. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която включва поне едно разрешение за 
пускане на пазара, издадено в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 726/2004, в срок от 30 дни от 
получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара.
Могат да се прилагат етапите на 
процедурата, описана в член 9, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004.

Or. fr
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Обосновка

Окончателните решения трябва да се приемат по последователен начин, следвайки 
модела на останалите регулаторни процедури, отчитайки неотложния характер на 
въпросите, които трябва да се решат.

Изменение 250
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107ж – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която не включва разрешение за пускане 
на пазара, издадено в съответствие с 
Регламент (EО) № 726/2004, в срок от 30 
дни от получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност координационната група 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара, 
включително график за изпълнение на 
становището.

1. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която не включва разрешение за пускане 
на пазара, издадено в съответствие с 
Регламент (EО) № 726/2004, в срок от 30 
дни от получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност координационната група 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара, 
включително график за изпълнение на 
становището. Становището се 
публикува незабавно, като се 
отбелязват становища на 
малцинството, ако има такива.

Or. fr
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Изменение 251
Corinne Lepage

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107ж – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която включва поне едно разрешение за 
пускане на пазара, издадено в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 726/2004, в срок от 30 дни от 
получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара.

3. В случай на единна оценка на 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност относно повече от едно 
разрешение за пускане на пазара в 
съответствие с член 107д, параграф 1, 
която включва поне едно разрешение за 
пускане на пазара, издадено в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 726/2004, в срок от 30 дни от 
получаването на доклада на 
Консултативния комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
разглежда доклада и приема становище 
относно продължаването на срока, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответните 
разрешения за пускане на пазара.
Становището се публикува незабавно, 
като се отбелязват становищата на 
малцинството, ако има такива.

Or. fr

Изменение 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава-членка образува процедура 1. Държава-членка образува процедура 
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по настоящия раздел, като информира 
другите държави-членки, Агенцията и 
Комисията, във всеки един от следните 
случаи:

по настоящия раздел, като информира 
другите държави-членки, Агенцията и 
Комисията и потенциално 
засегнатите титуляри на разрешение 
за пускане на пазара, във всеки един от 
следните случаи:

a) разглежда преустановяването на 
действието или отмяната на 
разрешение за пускане на пазара;

a) в контекста на резултатите от 
оценката на данните от 
фармакологичната бдителност
разглежда една от следните  
регулаторни мерки:
- преустановяването на действието 
или отмяната на разрешение за 
пускане на пазара;

б) разглежда забрана на доставките на 
лекарствен продукт;

- забрана на доставките на лекарствен 
продукт;

в) разглежда отказ на подновяването на 
разрешение за пускане на пазара;

- отказ на подновяването на разрешение 
за пускане на пазара;

г) информирана е от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, че на 
основата на опасения по отношение на 
безопасността, той е прекъснал 
пускането на пазара на лекарствен 
продукт или е оттеглил разрешение за 
пускане на пазара, или възнамерява да 
направи това;

б) информирана е от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, че на 
основата на опасения по отношение на 
безопасността, той е прекъснал 
пускането на пазара на лекарствен 
продукт или е оттеглил разрешение за 
пускане на пазара, или възнамерява да 
направи това;

д) разглежда дали са необходими нови 
противопоказания, намаление на 
препоръчваната доза или ограничение 
на показанията;
е) провела е инспекция за 
фармакологична бдителност и е открила 
сериозни недостатъци.

в) провела е инспекция за 
фармакологична бдителност и е открила 
сериозни недостатъци.

Or. fr

Обосновка

Титулярят на разрешение за пускане на пазара трябва да може много бързо да 
бъде информиран за започването на процедурата, за да може да събере 
доказателствата и информацията необходими за бързото й провеждане. Тъй 
като случаите, които изискват преглед или ограничаване на разрешение за пускане 
на пазара, са обхванати от член 31 от Директива 2001/83/ЕО, трябва да се избягва 
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объркването и бюрокрацията от наличието на двойни процедури.

Изменение 253
Philippe Juvin

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107к - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване.

2. Консултативният комитет за оценка 
на риска/ползите в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване 
като част от анализа на рисковете и 
ползите.

Публичните изслушвания се обявяват 
посредством европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата. В 
обявлението се съдържа информация 
относно това как титулярите на 
разрешение за пускане на пазара и 
обществеността могат за вземат участие.

Публичните изслушвания се обявяват 
посредством европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата. В 
обявлението се съдържа информация 
относно това как титулярите на 
разрешение за пускане на пазара и 
обществеността могат за вземат участие.

На всички предявили искане Агенцията 
предоставя възможността да участват в 
изслушването или лично, или 
посредством уеб-базирани технологии.

На всички предявили искане Агенцията 
предоставя възможността да участват в 
изслушването или лично, или 
посредством уеб-базирани технологии.

Когато титуляр на разрешение за 
пускане на пазара или друго лице, което 
възнамерява да представи информация, 
разполага с поверителна търговска 
информация, която има отношение към 
разглеждания в процедурата въпрос, той 
или то може да поиска да представи 
тези данни на Консултативния комитет 
за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, като 
бъде изслушан/о на закрито заседание.

Когато титуляр на разрешение за 
пускане на пазара или друго лице, което 
възнамерява да представи информация, 
разполага с поверителна търговска 
информация, която има отношение към 
разглеждания в процедурата въпрос, той 
или то може да поиска да представи 
тези данни на Консултативния комитет 
за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, като 
бъде изслушан/о на закрито заседание.
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Когато се организира публично 
изслушване, след неговото 
приключване се публикува 
предварителен доклад.

Or. fr

Обосновка

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Изменение 254
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107к – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване.

2. Комитетът за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност прави оценка на внесения за 
разглеждане въпрос. За целите на тази 
оценка, той може да проведе публично 
изслушване, ако са изпълнени 
обективни критерии на базата на 
научни данни, отчитайки 
ефективността и ползите на 
съответния продукт и предишни 
оценки на рисковете и ползите, 
извършени от Комитета по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба  или координационната 
група в съответствие с процедурата 
за издаване на разрешения за пускане 
на пазара, описана в член 107л, в 
което трябва да участва докладчика 
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за въпросния продукт от Комитета 
по лекарствените продукти за 
хуманна употреба  или докладчика на 
координационната група.  Агенцията, 
след консултация със съответните 
страни, изработва насоки относно 
организацията и провеждането на 
публичните изслушвания.

Or. fr

Обосновка

Провеждането на публични изслушвания от комитета е уместен инструмент, 
при условие че се провежда правилно и отчита не само рисковете, но и ползите от 
съответния/те продукт/и, така че дискусиите по темата да бъдат надеждни и 
обективни. Главната цел е да се защити здравето на пациентите и да се сравнят 
рисковете и ползите от медицинските продукти в контекста на цялата 
предоставена информация.

Изменение 255
Pilar Ayuso, Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107к – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от 60 дни от представянето на 
информацията Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност прави 
препоръка, като посочва мотивите, на 
които тя се основава. Препоръката 
съдържа което и да е или съчетание от 
следното:

3. В срок от 60 дни от представянето на 
информацията Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност прави 
препоръка, като посочва мотивите, на 
които тя се основава и като отчита 
също така ползите от лекарствения 
продукт, оценени от Комитета по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или координационната 
група в съответствие с процедурата 
за издаване на разрешения за пускане 
на пазара, описана в член 107л.
Препоръката съдържа което и да е или 
съчетание от следното:
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Or. fr

Обосновка

Провеждането на публични изслушвания от комитета е уместен инструмент, при 
условие че се провежда правилно и отчита не само рисковете, но и ползите от 
съответния/те продукт/и, така че дискусиите по темата да бъдат надеждни и 
обективни. Главната цел е да се защити здравето на пациентите и да се сравнят 
рисковете и ползите от медицинските продукти в контекста на цялата предоставена 
информация.

Изменение 256
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107м

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията публикува препоръките, 
становищата и решенията, посочени в 
членове 107б—107л, посредством
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата.

Агенцията публикува окончателните 
заключения (препоръките, становищата 
и окончателните решения), посочени 
в членове 107б—107л, посредством 
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата.

Or. fr

Обосновка

Информацията, публикувана на този уеб портал, трябва да бъде изчерпателна, а 
не сложна.

Изменение 257
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107н – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата глава се прилага за 
неинтервенционни проучвания за 
безопасност след получаване на 
разрешение, образувани, управлявани 
или финансирани от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара по 
негово желание или вследствие на 
искане в съответствие с член 21а или 
22а, част от които е събирането на 
данни от пациенти или здравни 
специалисти.

1. Процедурите, предвидени в членове 
107о до 107с, се прилагат за 
неинтервенционни проучвания за 
безопасност след получаване на 
разрешение, образувани, управлявани 
или финансирани от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара по 
негово желание или вследствие на 
искане в съответствие с член 21а или 
22а, част от които е събирането на 
данни от пациенти или здравни 
специалисти.

Or. es

Обосновка

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
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laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Изменение 258
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) употребата на международно приети 
терминологии, формати и стандарти за 
осъществяването на фармакологичната 
бдителност;

3) употребата на международно приети 
терминологии, формати и стандарти за 
осъществяването на фармакологичната 
бдителност, позволяващи да се съхрани 
клиничното значение на 
докладваните случаи;

Or. en

Обосновка

Съобразяването със стандартите на международната конференция за 
хармонизирането усилва концептуалната и техническа зависимост на здравните 
служби по отношение на фармацевтичните лаборатории. Добрите европейски 
практики за фармакологична бдителност ще дадат своя отпечатък върху начина на 
организация на европейската система за фармакологична бдителност. Те следва да 
бъдат разработени по публичен начин, благодарение на един прозрачен процес на 
консултиране и като се вземат предвид на първо място нуждите на европейските 
пациенти и то от научна гледна точка.

Изменение 259
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) формата на докладването по 5) формата на докладването по 



PE438.412v02-00 192/202 AM\808932BG.doc

BG

електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара;

електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара, 
включително представянето на 
събраната информация. Събраната 
информация трябва да прави разлика 
между странични ефекти, дължащи 
се на предозиране, неправилна 
употреба, злоупотреба, грешки на 
лекарствената терапия, и тези, 
които се появяват по време на 
проучвания с лекарствения продукт 
или след професионална експозиция.

Or. en

Обосновка

За целите на правилната оценка и последващи действия, компетентните органи 
трябва да могат да правят разлика между различните странични ефекти, тъй като 
това ще доведе до различни последващи действия (допълнителни предупреждения, 
противопоказания, преустановяване действието разрешение за пускане на пазара и 
др.).

Изменение 260
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) формата на докладването по 
електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара;

5) формата на докладването по 
електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара, 
включително представянето на 
събраната информация. За целите на 
правилната оценка и последващи 
действия, събраната информация 
трябва да бъде представена така, че 
да се прави разлика между 
различните странични ефекти, 
включително предозиране, неправилна 



AM\808932BG.doc 193/202 PE438.412v02-00

BG

употреба, злоупотреба, грешки на 
лекарствената терапия, и ефектите, 
които се появяват по време на 
проучвания с лекарствения продукт 
или след професионална експозиция;

Or. en

Обосновка

За целите на оценката и последващите действия е необходимо да може да се прави 
разлика между различните странични ефекти, тъй като това ще доведе до различни 
последващи действия (допълнителни предупреждения, противопоказания, 
преустановяване действието разрешение за пускане на пазара и др.).

Изменение 261
Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ръководство взема предвид 
работата, извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.

Това ръководство се основава на 
нуждите на пациентите от научна 
гледна точка, взема предвид работата, 
извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член  108 - точка 3.
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Изменение 262
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това ръководство взема предвид 
работата, извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.

Това ръководство взема предвид 
работата, извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.
За целите на настоящия член и член 
102, параграф 3 Комисията, в 
сътрудничество с Агенцията, 
държавите-членки и 
заинтересованите страни, изготвя 
подробни насоки за добри практики за 
водене на регистри за аптеките и 
други лица, които отпускат или 
прилагат лекарствени продукти, за да 
се осигури запазването на регистри, 
необходими в случай, че се наложи 
внасянето на доклад във връзка с 
фармакологичната бдителност или 
предоставянето на информация по 
искане на титуляр на разрешение за 
пускане на пазара, извършващ оценка 
на нежелано събитие, както и за да се 
улеснят последващи разследвания от 
страна на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара и компетентните 
национални органи.

Or. en

Обосновка

Качеството на системата за фармакологична бдителност зависи изцяло от 
качеството на сведенията в отделните доклади. Предложеният допълнителен текст 
към член 108 би осигурил уеднаквяване на съдържанието на формулярите, които 
здравните специалисти и пациентите използват за докладване на странични ефекти 
директно на общностната система Eudravigilance.
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Изменение 263
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 23
Директива 2001/83/ЕО
Член 116 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи преустановяват 
действието, отменят, оттеглят или 
изменят разрешение за пускане на 
пазара, ако се приеме становището, че 
продуктът е вреден или че не притежава 
терапевтична ефективност, или че 
балансът риск-полза не е положителен 
при обичайни условия на употреба, или 
че качественият му и количествен 
състав не е такъв, какъвто е заявен.
Терапевтичният ефект отсъства тогава, 
когато се установи, че при употреба на 
съответния лекарствен продукт не се 
получава терапевтичен резултат.

Компетентните органи преустановяват 
действието, отменят, оттеглят или 
изменят разрешение за пускане на 
пазара, ако се приеме становището, че 
продуктът е вреден или че не притежава 
терапевтична ефективност, или че 
балансът риск-полза не е положителен 
при обичайни условия на употреба, или 
че качественият му и количествен 
състав не е такъв, какъвто е заявен.
Терапевтичният ефект отсъства тогава, 
когато не може да се докаже, че при 
употреба на съответния лекарствен 
продукт може да се получи 
терапевтичен резултат.

Or. de

Обосновка

Невъзможността да се получат терапевтични резултати не може да бъде доказана. 

Изменение 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 119a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

24a. Добавя се следния член:
Член 119a
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Екологичен надзор и защита на 
околната среда

Държавите-членки определят един 
или няколко национални органа, 
които да осъществяват мониторинг 
за нежелани екологични ефекти на 
лекарствените продукти върху 
общественото здраве и околната 
среда. Ако някой от тези органи 
идентифицира екологичен риск, 
който е по-висок от посочения в 
оценката съгласно член 8, параграф 3, 
буква ва), или ако констатира нови 
странични екологични ефекти, той 
незабавно предава всички 
констатации на Европейска агенция 
за оценка на лекарствените продукти
и на компетентния орган. След 
получаването на тази информация 
Агенцията преценява дали баланса 
риск-полза остава положителен при 
отчитане на новите констатации.
Това не трябва да води до оттегляне 
на разрешението за лекарства 
необходими за животозастрашаващи 
и тежки заболявания.

Or. en

Обосновка

Лекарствени остатъци присъстват в питейната вода и повърхностните води в 
повечето държави-членки. Тъй като световните водни ресурси са ограничени,
кладенците за питейна вода трябва да бъдат защитени от замърсяване. Ако това не 
стане, неволната и неизбежна експозиция на бременни жени на лекарства ще се 
повиши, с което ще увеличи риска от малформации на зародиша.

Изменение 265
Michail Tremopoulos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 24a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 119a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

24a. Добавя се следния член:
Член 119a
Екологичен мониторинг
Държавите-членки определят един 
или няколко органа, които да 
осъществяват мониторинг за 
нежелани екологични ефекти на 
лекарствените продукти. Ако някой 
от тези органи идентифицира 
екологичен риск, който е по-висок от 
посочения в оценката съгласно член 8, 
параграф 3, буква ва), или ако 
констатира нови странични 
екологични ефекти, той незабавно 
предава констатациите на 
компетентния орган. След 
получаването на тази информация 
компетентният орган преценява дали 
баланса риск-полза остава 
положителен при отчитане на 
новите констатации.

Or. en

Обосновка

Фармакологичната бдителност следва да бъде разширена, за да обхваща нежелани 
екологични ефекти. 

Изменение 266
János Áder

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството, 

1. По отношение на изискването за 
заявяване, когато е необходимо, в 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, че лекарството  е предмет 
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в обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, предвидено в член 11, точка 
3а) и член 59, параграф 1, буква аа) от 
Директива 2001/83/EО, изменена с 
настоящата директива, държавите-
членки гарантират, че изискването се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, 
определена в член 3, параграф 1, алинея 
2 от настоящата директива, от 
подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на срока 
от три години, считано от по-рано 
настъпилата дата от двете.

на интензивен мониторинг, и за 
посочване на всяка нова информация, 
свързана с лекарството, държавите-
членки гарантират, че изискването се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, 
определена в член 3, параграф 1, алинея 
2 от настоящата директива, от 
подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на срока 
от три години, считано от по-рано 
настъпилата дата от двете.

Or. hu

Обосновка

Вж. предишното изменение и обосновка.

Изменение 267
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството, 
в обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, предвидено в член 11, точка 
3а) и член 59, параграф 1, буква аа) от 
Директива 2001/83/EО, изменена с 
настоящата директива, държавите-
членки гарантират, че изискването се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, 
определена в член 3, параграф 1, 
алинея 2 от настоящата директива, 

заличава се
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от подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на 
срока от три години, считано от по-
рано настъпилата дата от двете.

Or. fr

Обосновка

Включването на обобщение на съществената информация е излишно (обобщението на 
характеристиките на продукта вече дава основната информация). Това може да 
обърка пациентите (които могат да не обърнат внимание на важна информация, 
дадена в обобщението на характеристиките на продукта, а не в  обобщението на 
съществената информация) и би могло да създаде проблеми с разчитането ( когато 
например листовките се публикуват на няколко езика). 

Изменение 268
Pilar Ayuso

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството, 
в обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, предвидено в член 11, точка 
3а) и член 59, параграф 1, буква аа) от 
Директива 2001/83/EО, изменена с 
настоящата директива, държавите-
членки гарантират, че изискването се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, 
определена в член 3, параграф 1, 
алинея 2 от настоящата директива, 
от подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на 
срока от три години, считано от по-

заличава се
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рано настъпилата дата от двете.

Or. fr

Обосновка

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Изменение 269
Michèle Rivasi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството,
в обобщението на характеристиките на 
продукта и листовката с упътване, 
предвидено в член 11, точка 3а) и член 
59, параграф 1, буква аа) от Директива 
2001/83/EО, изменена с настоящата 
директива, държавите-членки 
гарантират, че изискването се прилага за 
разрешение за пускане на пазара, 
издадено преди датата, определена в 
член 3, параграф 1, алинея 2 от 
настоящата директива, от 
подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на срока 
от три години, считано от по-рано 
настъпилата дата от двете.

1. По отношение на изискването за 
включването на профил на 
страничните ефекти на 
лекарствения продукт в обобщението 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, предвидено в 
член 11, точка 3а) и член 59, параграф 1, 
буква аа) от Директива 2001/83/EО,
изменена с настоящата директива, 
държавите-членки гарантират, че 
изискването се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, определена в член 3, параграф 1, 
алинея 2 от настоящата директива, от 
подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на срока 
от три години, считано от по-рано 
настъпилата дата от двете.
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Or. en

Обосновка

Въвеждането на обобщение води до проблеми, още повече, че неговите елементи не са 
определени. Това носи риска пациентите да четат само тази част, когато в 
действителност те трябва да четат цялата листовка с упътвания. Проблемите с 
разчитането на листовката не се разрешават чрез добавяне на обобщение. Вместо 
това, те следва да бъдат разрешени чрез преразглеждане на разпоредбите за 
листовката.

Изменение 270
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Преходна разпоредба

1. По отношение на изискването 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да подават по електронен 
път в базата данни Eudravigilance 
информация относно страничните 
ефекти, предвидено в член 107, 
параграф 3 от настоящата 
директива, държавите-членки 
гарантират прилагането на това 
изискване след като 
функционалностите на базата данни 
направят  възможно предоставянето 
на информация относно страничните 
ефекти, която е пълна, с добро 
качество и включва съществени 
здравни данни, кодифицирана 
информация относно лекарствените 
продукти, подходящо разграничаване 
на докладите за последващи действия 
и елиминиране на дублирани случаи.
2. На основата на независимо 
проучване управителният съвет на 
Агенцията потвърждава, че 
посочените в параграф 1 
функционалности работят.
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Or. es

Обосновка

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


