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Изменение 3
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението не е добре обосновано. То не създава подходяща информационна 
стратегия, съобразена с потребностите на пациентите. Вместо това, неговата 
единствена цел е да даде правото на един отрасъл с користни интереси да 
разпространява „информация”. То прави неясна разликата между реклама и 
информация и това се доказва най-ясно чрез опита за разрешаване на публикуването 
на „информация” в печатните медии. Една подходяща информационна стратегия 
трябва да бъде много по-широкообхватна и да се управлява от оправомощени органи, 
а не от фармацевтични дружества. Новата Комисия следва да представи ново 
предложение, така че на ЕП да не се налага да го пренаписва изцяло наличното 
предложение.

Изменение 4
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Тези законодателни предложения дават възможност за извършване на пряка 
рекламна дейност от страна на фармацевтичните дружества. Единственото 
основание за предложението на Европейската комисия за изменение на действащото 
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законодателство, изглежда, е обслужването на търговски интереси на 
фармацевтичните дружества чрез разширяване на техните пазари. Това действие не 
представлява никакъв интерес нито за европейските граждани, нито за държавите-
членки. Напротив, то води до увеличаване на разходите и кара пациентите да поемат 
рискове. Тези предложения трябва да бъдат преразгледани изцяло.

Изменение 5
Thomas Ulmer

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира подходящо 
финансиране на дейностите, свързани с 
информацията, следва да се уреди 
нормативно събирането на таксите, 
които Агенцията удържа от титулярите 
на разрешения за пускане на пазара.

(5) За да се гарантира подходящо 
финансиране на дейностите, свързани с 
контрола върху съобщенията на 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара, предназначени за 
обществеността, следва да се уреди 
нормативно събирането на таксите, 
които Агенцията удържа от титулярите 
на разрешения за пускане на пазара.

Or. en

Изменение 6
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) В член 9, параграф 4, буква а) се 
заменя със следното:
"a) проект на обобщение на 
характеристиките на продукта, както 
те са посочени в член 11 от Директива 
2001/83/ЕО. То изброява други 
терапевтични възможности и 
посочва дали новият лекарствен 



AM\813618BG.doc 5/26 PE441.030v01-.00

BG

продукт води до подобряване на 
лечебното действие. То също така 
посочва резултатите от гласуването 
в научните комитети на Агенцията, 
по-конкретно броя на гласовете в 
полза на одобряването на 
лекарствения продукт;”

Or. en

Обосновка

Пациентите се интересуват преди всичко от сравнителна информация. Тази 
информация следва да бъде включена в обобщението на характеристиките на 
продукта.

Изменение 7
Thomas Ulmer

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1a) В член 9, параграф 4, буква а) се 
заменя със следното:
"a) проект на обобщение на 
характеристиките на продукта, както 
те са посочени в член 11 от Директива 
2001/83/ЕО. То изброява други 
терапевтични възможности и 
посочва дали новият лекарствен 
продукт води до подобряване на 
лечебното действие. То също така 
посочва резултатите от гласуването 
в научните комитети на Агенцията, 
по-конкретно броя на гласовете в 
полза на одобряването на 
лекарствения продукт;”

Or. en
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Обосновка

Надеждната и сравнителна информация позволява на гражданите да правят 
осведомен избор. Някои обобщения на характеристиките на продукта и листовки с 
упътвания в опаковките вече предоставят такава сравнителна информация, но това 
следва да включва всички лекарствени продукти. Информацията относно 
резултатите от гласуването в научните комитети на Агенцията представлява най-
добра практика по отношение на прозрачността. Тези резултати предоставят ценна 
информация на здравните специалисти и им позволяват да разбират по-добре процеса 
на вземане на решения, свързан с одобрението на даден лекарствен продукт.

Изменение 8
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 б (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 9, параграф 4, буква д) се 
заменя със следния текст:
„(д) докладът за оценка, който 
включва като приложение 
предварителния доклад за 
лекарственото изделие, подготвен от 
докладчиците, както и коментарите 
на титуляря на разрешение за пускане 
на пазара”;

Or. en

Обосновка

Информацията относно резултатите от гласуването в научните комитети на 
Агенцията включването на предварителния доклад, изготвен от докладчиците, както 
и коментарите на титуляря на разрешение за пускане на пазара относно доклада за 
оценка, представляват най-добри практики в областта на прозрачността. Тези 
резултати предоставят ценна информация на здравните специалисти и им 
позволяват да разбират по-добре процеса на вземане на решения, свързан с 
одобрението на даден лекарствен продукт.
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Изменение 9
Thomas Ulmer

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 б (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 9, параграф 4 буква д) се 
заменя със следното:
„(д) докладът за оценка, който 
включва като приложение 
предварителния доклад за 
лекарственото изделие, подготвен от 
докладчиците, както и коментарите 
на титуляря на разрешение за пускане 
на пазара”;

Or. en

Обосновка

Надеждната и сравнителна информация позволява на гражданите да правят 
осведомен избор. Някои обобщения на характеристиките на продукта и листовки с 
упътвания в опаковките вече предоставят такава сравнителна информация, но това 
следва да включва всички лекарствени продукти. Включването на предварителния 
доклад, изготвен от докладчиците, и коментарите на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара относно доклада за оценка представляват най-добри практики в 
областта на прозрачността. Тези резултати предоставят ценна информация на 
здравните специалисти и им позволяват да разбират по-добре процеса на вземане на 
решения, свързан с одобрението на даден лекарствен продукт.

Изменение 10
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка -1 в (нова) Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква д a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) Към член 9, параграф 4 се добавя 
следната буква:
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„(да) публично достъпното 
обобщение на доклада за оценка, 
посочен в член 13, параграф 3”.

Or. en

Изменение 11
Thomas Ulmer

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка -1 в (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 9 – параграф 4 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) Към член 9, параграф 4 се добавя 
следната буква:
(да) публично достъпното обобщение 
на доклада за оценка, посочен в член 
13, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Надеждната и сравнителна информация позволява на гражданите да правят 
осведомен избор. Някои обобщения на характеристиките на продукта и листовки с 
упътвания в опаковките вече предоставят такава сравнителна информация, но това 
следва да включва всички лекарствени продукти. Информацията относно 
резултатите от гласуването в научните комитети на Европейската агенция по 
лекарствата включването на предварителния доклад,изготвен от докладчиците, 
както и коментарите на титуляря на разрешение за пускане на пазара относно 
доклада за оценка, представляват най-добри практики в областта на прозрачността. 
Тези резултати предоставят ценна информация на здравните специалисти и им 
позволяват да разбират по-добре процеса на вземане на решения, свързан с 
одобрението на даден лекарствен продукт.

Изменение 12
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 г (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 10 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) В член 10, параграф 6 се заменя 
със следното:
"6. Агенцията разпространява и 
прави обществено достъпни
документите, посочени в член 9, 
параграф 4, буква а), б), в), г), д) и 
да).”

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение осигурява съгласуваност с член 13, параграф 3, целящ 
подобряването на обществения достъп до научна информация относно нови 
лекарствени продукти.

Изменение 13
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 д (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 13, параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1д) В член 13, параграф 3, втора 
алинея се заменя със следния текст:
„Европейският доклад за обществена 
оценка (ЕPAR) включва писмено 
обобщение, съставено по разбираем за 
обществеността начин. Резюмето 
съдържа [...] раздел относно 
условията на употреба на 
лекарствения продукт, както и 
раздел, в който се изброяват други 
терапевтични възможности и се 
посочва дали новият лекарствен 
продукт води до подобряване на 
лечебното действие.”

Or. en
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Обосновка

Надеждната и сравнителна информация позволява на гражданите да правят 
осведомен избор. Някои обобщения на характеристиките на продукта и листовки с 
упътвания в опаковките вече предоставят такава сравнителна информация, но това 
следва да стане общо за всички лекарствени продукти. Например разделът, озаглавен 
„Защо този продукт е бил одобрен?”, следва да изброява други терапевтични 
възможности, ако има такива, и дали новият лекарствен продукт притежава 
„добавена терапевтична стойност” по отношение на своята ефикасност, 
безопасност или удобство.

Изменение 14
Thomas Ulmer

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка -1 д (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 13 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1д) В член 13, параграф 3, първа 
алинея се заменя със следния текст:
„Европейският доклад за обществена 
оценка (ЕPAR) включва писмено 
обобщение, съставено по разбираем за 
обществеността начин. Резюмето 
съдържа [...] раздел относно 
условията на употреба на 
лекарствения продукт, както и 
раздел, в който се изброяват други 
терапевтични възможности и се 
посочва дали новият лекарствен 
продукт води до подобряване на 
лечебното действие.”

Or. en

Обосновка

Надеждната и сравнителна информация позволява на гражданите да правят 
осведомен избор. Някои обобщения на характеристиките на продукта и листовки с 
упътвания в опаковките вече предоставят такава сравнителна информация, но това 
следва да стане общо за всички лекарствени продукти. Например разделът, озаглавен 
„Защо този продукт е бил одобрен?”, следва да изброява други терапевтични 
възможности, ако има такива, и дали новият лекарствен продукт притежава 
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„добавена терапевтична стойност” по отношение на своята ефикасност, 
безопасност или удобство.

Изменение 15
Jiří Maštálka

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни
след уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на
Директива 2001/83/ЕО в срок от 120 дни
след уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 120 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана. Титулярят 
на разрешението за пускане на пазара 
продължава да бъде изцяло отговорен 
за предоставената информация във 
всички случаи.

Or. en

Обосновка

От решаващо значение е да се удължи срокът за оценка на информацията, за да 
бъдат спазени организационните изисквания на Агенцията и за да се гарантира, че 
дружествата отговарят изцяло за предоставената от тях информация на широката 
обществиност.

Изменение 16
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни
след уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на
Директива 2001/83/ЕО в срок от 120 дни
след уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 120 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

Титулярят на разрешението за 
пускане на пазара продължава да бъде 
изцяло отговорен за предоставената 
информация във всички случаи.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че от Европейската агенция по лекарствата (EMA) се очаква да 
извърши оценка на дадено заявление в срок от два дни и половина, срокът от 60 дни за 
мълчаливо съгласие е твърде кратък. В противен случай, това би създало стимули за 
представителите на отрасъла да предоставят повече на брой уведомления, 
отколкото Агенцията е в състояние да разгледа, за да получат фактически 
мълчаливото съгласие. Следва да се подчертае изрично, че дружествата 
продължават да бъдат изцяло отговорни за предоставяната от тях информация на 
широката общественост, дори и при отсъствие на възражения от страна на 
Агенцията.

Изменение 17
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако Агенцията изиска 
извършването на промени в документ, 
представен от титуляря на 
резрешение за пускане на пазара, и ако 
последният представи подобрено 
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предложение в срок от 30 работни 
дни, титулярят на разрешение за 
пускане на пазара следва да може да 
се възползва от ускорена процедура. 
Агенцията съобщава своя отговор на 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара в рамките на 60 работни 
дни.
Агенцията изисква от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
заплащането на нова такса за тази 
оценка.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение цели да гарантира по-голяма ефикасност в процеса с 
намаляване на времето за оценка на 60 дни вместо 120 дни, ако титулярят на 
разрешението за пускане на пазара коригира документ, изпратен от него в предишен 
момент, в срок от 30 дни.

Изменение 18
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако Агенцията трябва да 
коментира или да отправи 
възражения към документите, 
представени от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
Агенцията изисква от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара да 
заплати в двоен размер таксата, 
посочена в параграф 4.

Or. en
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Обосновка

Ако Агенцията трябва да отправя възражения по отношение на документите, 
представени за разрешение, това ще отнеме време на нейния персонал. Това 
представлява по-голяма тежест по отношение на ресурсите, отколкото 
обикновеното одобрение на документ без каквито и да било промени.

Изменение 19
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка - 1 а (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-11а) В член 57, параграф 1, буква г) се 
заменя със следния текст:
„г. осигуряване на разпространението 
на информацията за 
неблагоприятните реакции спрямо 
разрешените в Съюза лекарствени 
продукти с помощта на база данни, до 
която имат постоянен достъп 
държавите-членки, служителите от 
системата на здравеопазването, 
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара и обществеността [...] при 
гарантирана защита на личните 
данни;”

Or. en

Обосновка

Данните относно изпитаните от пациентите неблагоприятни действия, съхранявани 
в базата данни Eudravigilance, посочена в настоящия член, са от обществен интерес. 
Необходимо е те да бъдат анализирани от здравните органи, от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, както и от независими научни изследователи, 
служителите от системата на здравеопазването, експертни организации на 
пациентите и потребителите, за да се предотврати повторната поява на 
неблагоприятните действия и бъдещи вреди, предизвикани от лекарствени средства.
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Изменение 20
Thomas Ulmer

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – буква ф а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 57, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„(фа) насърчаване на 
съществуващите източници на 
независима надеждна здравна 
информация.”

Or. en

Обосновка

Съществуват многобройни източници на независима и основана върху доказателства 
информация относно наличните възможности за лечение в Европейския съюз. Тези 
ресурси отчитат културните особености и контексти за населението, включително 
факторите на здравето. Те са разработени от здравните органи, от агенциите за 
медицински продукти, от органите за оценка на здравеопазването, от служителите в 
системата на здравеопазването, от организации на потребителите и от независими 
организации на пациентите. Тези източници на информация следва да бъдат 
решително популяризирани за широката общественост.

Изменение 21
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – буква фа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 57, параграф 1 се добавя 
следната буква:
„(фа) насърчаване на 
съществуващите източници на 
независима надеждна здравна 
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информация.”

Or. en

Обосновка

Съществуват многобройни източници на независима и основана върху доказателства 
информация относно наличните възможности за лечение в Европейския съюз. Тези 
ресурси отчитат културните особености и контексти за населението, включително 
факторите на здравето. Те са разработени от здравните органи, от агенциите за 
медицински продукти, от органите за оценка на здравеопазването, от служителите в 
системата на здравеопазването, от организации на потребителите и от независими 
организации на пациентите.  Тези източници на информация следва да бъдат 
решително популяризирани за широката общественост.

Изменение 22
Carl Schlyter

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 2 б (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 57 параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. Базата данни, предвидена в 
параграф 1, буква л), включва най-
актуалната версия на:
- обобщенията на характеристиките 
на продуктите,
- предназначените за пациентите или 
потребителите листовки с упътвания 
в опаковките,
- фигуриращата върху етикетите 
информация, която винаги уточнява 
поне международното непатентно 
наименование,
- макетите на вторични и първични 
опаковки, както и всякакви други 
устройства, включени в опаковката,
- условията за предоставените 
разрешителни, подлежащи на 
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специфични задължения, както е 
посочено в член 14, параграфи 7 и 8, 
заедно със сроковете за тяхното 
изпълнение и, по целесъобразност, 
препратка към резултатите от 
изследвания, извършени след 
предоставяне на разрешителното, 
или плановете за управление на риска 
след тяхното завършване;
- Европейските доклади за 
обществена оценка (ЕPAR), 
включително техни обобщения за 
обществеността, съставени на ясен 
за потребителя език, както е 
посочено в член 13, параграф 3;
- за актуализации на Европейските 
доклади за обществена оценка (ЕPAR) 
(разновидности или „мерки, 
предприети след предоставяне на 
разрешителното”), свързани с 
въпроси на безопасността, докладите 
на Комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба
(CHMP) в цялост;
- Докладите за обществена оценка 
(ДОО) и техни обобщения за 
обществеността, ако има такива, 
съставени на ясен за потребителя 
език;
- периодичните актуализирани 
доклади за безопасност (ПАДБ), 
докладите за оценка и техни 
обобщения за обществеността, ако 
има такива, съставени на ясен за 
потребителя език;
Тя включва също датата, на която е 
предоставено разрешителното, и 
процедурата, по която е станало 
това (централизирана, 
децентрализирана или чрез взаимно 
признаване).
Разработването на базата данни се 
извършва стъпаловидно, като се дава 
приоритет на лекарствените 
продукти, разрешени съгласно 
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настоящия регламент, и продуктите, 
разрешени съгласно дял III, глава 4 
от Директива 2001/83/ЕО и съответно 
от Директива 2001/82/ЕО. Базата 
данни подлежи на последващо 
разширяване с цел включване на 
всички разрешени за пускане на 
пазара на територията на 
Европейския съюз лекарствени 
продукти. Това се постига до ... *.
Тази база данни се популяризира 
активно сред европейските граждани. 
За тази цел всяка интернет страница 
на титуляр на разрешително за 
пускане на пазара, която се отнася до 
лекарствен продукт, отпускан по 
лекарско предписание, включва ясна 
препратка към съответната 
страница на базата данни 
Eudrapharm.
Базата данни включва и препратки 
към данни от провеждани към 
текущия момент, прекратени или вече 
приключили клинични изпитвания, 
съдържащи се в базата данни за 
съответните клинични изпитвания, 
предвидени в член 11 от Директива 
2001/20/ЕО (оттук нататък наричана 
„база данни EudraCT”).”
* OВ: Моля въведете дата: 5 години след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Базата данни Eudrapharm следва да се превърне в основен източник на утвърдена 
информация за обществеността, за да се премахнат асиметриите в достъпа до 
задължителна информация в ЕС. Връзката от интернет страници на титуляр на 
разрешително за пускане на пазара към базата данни Eudrapharm би гарантирала, че 
потребителите имат пряк и лесен достъп до утвърдена информация от нетърговски 
източник относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание. 
Връзките към базата данни EudraCT биха улеснили достъпа до резултати от 
изследвания. Те са от основно значение за разработване и разбиране на информация, 
основана на доказателства.
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Изменение 23
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 в (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В член 57 се добавя следният 
параграф:
„2а. Базата данни EudraCT прави 
публично достояние:
− протоколите от изследванията и 
последващите изменения в тях;
− образец на формуляра за 
информирано съгласие, предоставен 
на пациентите;
− заявление, съгласно което 
клиничните изпитания, провеждани 
извън територията на Европейския 
съюз, отговарят на етичните 
изисквания на Директива 2001/20/EО, 
посочени в член 6, параграф 1;
− срокове за завършване на 
изследванията;
− подробни резултати от 
изследванията, които се предоставят 
на разположение не по-късно от една 
година след приключване на 
изследването.”

Or. en

Обосновка

Резултатите от изследванията са от основно значение за разработване и разбиране 
на информация, основана на доказателства. Участниците приемат да участват в 
клинични изпитания също така защото това ще способства за напредъка на науката 
и в крайна сметка ще донесе ползи за обществото. По тази причина резултатите от 
изследванията следва да се предоставят на разположение на независими 
изследователи. Следва да бъде предоставен достъп до всички клинични данни, 
представени на Европейската агенция по лекарствата.
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Изменение 24
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 г (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) В член 57 се добавя следният 
параграф:
„2б. Всички клинични изпитания, 
провеждани от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара, 
който е установен в Европа, или от 
трета страна, която действа от 
негово име, се регистрират в базата 
данни EudraCT независимо дали 
клиничните изпитания се провеждат
в Европа или в трети държави.”

Or. en

Обосновка

Тъй като все повече клинични изпитания се провеждат извън Европа, всички клинични 
изпитания, провеждани от фармацевтични дружества, които са установени в 
Европа, както и изпитания, провеждани от трета страна (научноизследователски 
организации, с които са сключени договори) от тяхно име, следва да бъдат 
регистрирани в базата данни EudraCT.

Изменение 25
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 д (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) В член 59 параграф 4 се заменя със 
следното:
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„4. Освен ако в настоящия регламент, 
в Директива 2001/83/ЕО или 
Директива 2001/82/ЕО не е 
предвидено друго, в случаите, в които 
е налице фундаментално 
противоречие по въпроси от научно 
естество и в качеството на 
заинтересован орган се явява орган 
на някоя от държавите-членки, 
агенцията и заинтересованият 
национален орган работят заедно за 
разрешаването на противоречието 
или подготвянето на съвместен 
документ, надлежно изясняващ 
предизвикалите противоречие 
въпроси от научно естество. Този 
документ се публикува и се прави 
публично достояние незабавно след 
неговото приемане.”

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да предостави на разположение научна 
информация и да осигури прозрачност на процеса на вземане на решения.

Изменение 26
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 е (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 62 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) В член 62, параграф 2 първата 
алинея се заменя със следния текст:
„2. Държавите-членки предоставят на 
Агенцията имената на националните 
експерти с доказан опит при 
оценяването на лекарствените 
продукти, които биха били на 
разположение за работа в състава на 
работните или научно-
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консултативните групи към 
Комитета по лекарствените продукти 
за хуманна употреба, Комитета по 
растителните лекарствени продукти 
или Комитета по лекарствените 
продукти за ветеринарна употреба, 
заедно с данни за тяхната 
квалификация, конкретните области, 
в които същите са придобили своя 
опит, и декларация за интереси.”

Or. en

Обосновка

Декларацията за интереси следва предварително да е предоставена заедно с 
определянето на експертите.

Изменение 27
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 ж (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 62 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2ж) В член 62 се добавя следният 
параграф:
„2а. Титулярите на разрешения за 
пускане на пазара предоставят на 
Агенцията и на компетентните 
национални органи изчерпателен 
списък на плащанията и 
спонсорството в полза на всяка 
организация на пациенти, 
организация на потребителите, 
организация на здравни специалисти, 
научно дружество, отделен здравен 
специалист, политическа партия и 
лице, формиращо общественото 
мнение, в размер над 10 евро. Този 
списък се прави публично достояние.”
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Or. en

Обосновка

Оповестяването на плащания и спонсорство би позволило на пациентите и 
потребителите да проверят дали здравният специалист, с когото желаят да се 
консултират, или организацията, в която желаят да членуват, има връзки с 
фармацевтичната промишленост. Това представлява ценна информация, която ще 
спомогне за оценка на предоставяната информация и за отчитане на контекста. Във 
Франция и в Обединеното кралство фармацевтичните дружества трябва ежегодно 
да декларират пред компетентните органи плащанията, които извършват в полза на 
организации на пациенти.

Изменение 28
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 з (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2з) В член 63 параграф 2 се заменя със 
следното:
„Членовете на управителния съвет, 
членовете на комитетите, 
докладчиците и експертите нямат 
финансови или други интереси във 
фармацевтичната индустрия, което 
би засегнало тяхната 
безпристрастност. Същите се 
ангажират да изпълняват задачите си 
обективно и в полза на обществения 
интерес и да предоставят годишна 
декларация за своите финансови 
интереси. Всички непреки интереси, 
които могат да имат потенциално 
отношение към въпросната 
индустрия, се вписват в регистър, 
съхраняван от Агенцията, до който 
[…] може да бъде осигурен достъп на 
обществеността на нейната 
интернет страница.”

Or. en
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Обосновка

Действащото право само предоставя достъп до декларациите за интереси в офисите 
на Агенцията. Неприемливо е за проверка на декларациите за интереси да е 
необходимо пътуване до Лондон. Те следва да бъдат направени публично достояние на 
интернет страницата.

Изменение 29
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 и (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 63 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2и) В член 63 се добавя следният 
параграф:
„2а. Агенцията прави публично 
достояние:
– подробния дневен ред на 
заседанията на нейните комитети и 
работни групи най-късно до деня 
преди провеждането на заседанията,
– протоколите от тези заседания, 
включително списъка на всички 
присъстващи експерти и на 
експертите, на които не е разрешено 
да присъстват поради конфликт на 
интереси, както и описание на 
взетите решения, подробна 
информация относно гласуванията и 
обясненията на вота, включително 
становищата на малцинството.”

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира пълна прозрачност при вземането на решения относно 
лекарствените продукти и публичен достъп до научна информация.
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Изменение 30
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 й (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 63 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2й) В член 63 се добавя следният 
параграф:
„2б. Заседанията на комитетите на 
Агенцията са публични.  Заседанията 
се оповестяват посредством 
интернет страницата на 
Европейската агенция по 
лекарствата. Оповестяването 
включва информация относно 
начините, по които обществеността 
може да вземе участие. На всички 
участници в заседанието се 
предоставя достъп до работните 
документи.”

Or. en

Обосновка

Заседанията на консултативните експертни комитети на Европейската агенция по 
лекарствата следва да са публични, по подобие на заседанията на консултативните 
експертни комитети на Администрацията по храните и лекарствата (FDA), което 
дава възможност за представяне на документи и участие в заседанията. Това 
осигурява по-голяма прозрачност при вземането на решения и насърчава достъпа на 
обществеността до научна информация.

Изменение 31
Carl Schlyter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 к (нова) 
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 80 – параграф 2 a (нов)



PE441.030v01-.00 26/26 AM\813618BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2к) В член 80 се добавя следният 
параграф:
„Поверителността на търговската 
информация може да бъде осигурена 
единствено ако заявителят ясно е 
посочил, че оповестяването на 
информацията би причинило 
неразумна степен на накърняване на 
търговските интереси на титуляря 
на разрешение за пускане на пазара. 
Поверителността на търговската 
информация не може да се прилага за 
цялото съдържание на документ или 
за определени видове документи, но се 
ограничава до премахване на 
специфични елементи от данните, 
при условие че не съществува висш 
обществен интерес, свързан с 
оповестяването.”

Or. en


