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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 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

(COM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0664),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0515/2008),

– като взе предвид като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския 
парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от 
Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в 
ход” (COM(2009)0665),

– като взе предвид член 293, параграф 3 и членове 114 и 168, параграф 4 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.
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Изменение 1

Предложение за регламент - акт за изменение
Позоваване 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните от 22 април 2009 
г.1,

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

                                               
1 ОВ C 229, 23.9.2009 г., стр. 19.
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членки, Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да бъдат уведомявани по електронен път, когато определен 
титуляр на разрешение за пускане на пазара докладва на базата данни Eudravigilance 
относно предполагаеми сериозни нежелани реакции на тяхна територия като 
допълнително средство за проверка, което да гарантира, че националните 
компетентни органи не пропускат или пренебрегват тази информация.

Изменение 3

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност. Посоченият комитет следва 
да бъде съставен от един член от всяка 
държава-членка и от седем членове, 
предложени от Комисията, в т.ч. 
най-малко един представител на 
здравните специалисти и поне един 
представител на пациентите. 
Членовете следва да бъдат експерти в 
областта на лекарствената безопасност, 
включително откриването, оценката, 
намаляването до минимум на рисковете 
и информирането за тях, както и 
планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
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бдителност.

Or. en

Обосновка

Консултативният комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност следва да се превърне в представителен комитет, тъй като 
фармакологичната бдителност е толкова важен въпрос в областта на общественото 
здраве, че всяка държава-членка би пожелала да излъчи представител, който да 
участва в разискванията. 

Изменение 4

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигурят в рамките на 
Общността хармонизирани отговори на 
опасенията за безопасността по 
отношение на лекарствените продукти 
за хуманна употреба, 
Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност 
следва да оказва съдействие на 
Комитета по лекарствените продукти 
за хуманна употреба и на 
координационната група, създадена с 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба, по 
всички въпроси, свързани с 
фармакологична бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба. В интерес на 
последователността и приемствеността 
на оценките обаче, крайната 
отговорност за оценката на риска и 
ползата от лекарствените продукти за 
хуманна употреба, разрешени в 
съответствие с настоящия регламент, 
следва да продължи да бъде носена от 

(9) За да се осигурят в рамките на 
Общността хармонизирани отговори на 
опасенията за безопасността по 
отношение на лекарствените продукти 
за хуманна употреба, Комитетът по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба и координационната група, 
създадена с Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, следва да се доверяват на 
препоръките на Консултативния 
комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност по всички въпроси, 
свързани с фармакологична бдителност 
за лекарствените продукти за хуманна 
употреба. В интерес на 
последователността и приемствеността 
на оценките обаче, крайната 
отговорност за оценката на риска и 
ползата от лекарствените продукти за 
хуманна употреба, разрешени в 
съответствие с настоящия регламент, 
следва да продължи да бъде носена от 
Комитета по лекарствените продукти за 
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Комитета по лекарствените продукти за 
хуманна употреба на Агенцията и от 
органите, упълномощени да издават 
разрешения за пускане на пазара.

хуманна употреба на Агенцията и от 
органите, упълномощени да издават 
разрешения за пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

Ако Консултативният комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност трябва да се превърне в представителен комитет, неговите правомощия 
следва да бъдат увеличени в сравнение с Комитета по лекарствените продукти за 
хуманна употреба и с координационната група.  Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба и координационната група не са специализирани органи 
по фармакологична бдителност – тяхната задача е да балансират в общ план 
рисковете и ползите. Консултативният комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност следва да бъде единственият орган, отговарящ за 
фармакологичната бдителност и оценката на риска, за да се избегне дублирането на 
функции. 

Изменение 5

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Специалните предупредителни надписи за подложени на интензивно наблюдение 
лекарствени продукти ще помогне както на професионалистите в областта на 
здравеопазването, така и на пациентите да идентифицират подложените на 
интензивно наблюдение лекарствени продукти и би повишило тяхната осведоменост 
и би ги насърчило да докладват евентуални нежелани реакции. 

Черният триъгълник вече се използва за обозначаване на лекарство, подложено на 
интензивно наблюдение в ЕС (за лекарствени продукти, следващи централно 
разрешената процедура).

Изменение 6

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Настоящата директива следва 
да се прилага, без това да засяга 
Директива 95/46/ЕО и Регламент 
45/2001/ЕО относно защитата на 
лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни. Защитата на общественото 
здраве представялва съществен 
обществен интерес, който оправдава 
обработката на подлежащите на 
идентификация здравни данни само 
при реална необходимост, като 
заинтересованите страни правят 
оценка на тази необходимост на 
всеки отделен етап от процеса на 
фармакологична бдителност.

Or. en



PR\798819BG.doc 11/22 PE430.928v01-00

BG

Обосновка

Предложението обхваща високо чувствителни лични данни, които следва да бъдат 
изцяло защитени. Въпреки това следва да бъде възможна обработката на лични данни 
в рамките на системата Eudravigilance, като същевременно с това се спазва 
законодателството на ЕС в областта на защитата на данните. 

Изменение 7

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При изпълнението на възложените му 
задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се основава на 
препоръката на Комитета за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, посочен 
в член 56, параграф 1, буква аа).“ 
В наименованието на Комитета за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност следва 
да бъде премахната думата 
„Консултативен“ , така че то да 
отразява по-добре правомощията на 
комитета.
Ако това се приеме, наименованието 
ще бъде променено в целия текст.

Or. en

Обосновка

Ако Комитетът за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност 
трябва да се превърне в представителен комитет, неговите правомощия следва да 
бъдат увеличени в сравнение с Комитета по лекарствените продукти за хуманна 
употреба. Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба не е 
специализиран орган по фармакологична бдителност – неговата задача е да балансира 
в общ план рисковете и ползите. Комитетът за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност следва да бъде единственият орган, отговарящ за 
фармакологичната бдителност и оценката на риска, за да се избегне дублирането на 
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функции. 

Изменение 8

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28 - параграф 3 - алинея 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Формулира препоръка за Комитета 
по лекарствените продукти за 
хуманна употреба въз основа на 
доклада за оценка. 

Or. en

Обосновка

Становището на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност  следва да има повече тежест за Комитета по лекарствените продукти 
за хуманна употреба, който следва да  може да пренебрегне неговата препоръка, 
единствено ако обоснове своето решение чрез научни доводи или доводи, свързани с 
общественото здраве. 

Изменение 9

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В срок до 30 дни от получаването на 
препоръката, изготвена от Комитета 
за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
Комитетът по лекарствените продукти 
за хуманна употреба приема становище 
относно запазването, промяната, 
преустановяването на действието или 
отмяната на съответното разрешение за 
пускане на пазара. 
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Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба приема 
становище, което се различава от 
препоръката на Комитета за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
единствено ако съществуват 
сериозни научни доводи и доводи, 
свързани с общественото здраве за 
това. Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
обяснява тези доводи в обосновка, 
която прилага към своето становище.

Когато в становището се посочва, че са 
необходими регулаторни действия, 
Комисията приема решение за промяна, 
преустановяване на действието или за 
отмяна на разрешението за пускане на 
пазара. За приемането на посоченото 
решение се прилага член 10 от 
настоящия регламент. Когато 
Комисията приеме подобно решение, тя 
може също така да приеме и решение, 
чиито адресати са държавите-членки, 
съгласно член 127а от Директива 
2001/83/ЕО.

Когато в становището се посочва, че са 
необходими регулаторни действия, 
Комисията приема решение за промяна, 
преустановяване на действието или за 
отмяна на разрешението за пускане на 
пазара. За приемането на посоченото 
решение се прилага член 10 от 
настоящия регламент. Когато 
Комисията приеме подобно решение, тя 
може също така да приеме и решение, 
чиито адресати са държавите-членки, 
съгласно член 127а от Директива 
2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Становището на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност  следва да има повече тежест за Комитета по лекарствените продукти 
за хуманна употреба, който следва да може да пренебрегне неговата препоръка, 
единствено ако обоснове своето решение чрез научни доводи или доводи, свързани с 
общественото здраве. 

Изменение 10

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28a - параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а За целите на тази оценка 
Комитетът за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност  може да проведе 
публично изслушване.
Публичните изслушвания се обявяват 
чрез европейския уеб портал за 
лекарствена безопасност.  
Обявлението съдържа информация за 
това как титулярите на разрешение 
за пускане на пазара и гражданите 
могат да участват в изслушванията. 
Агенцията предоставя възможност 
на всички, които заявят желание, да 
участват в изслушването лично или 
посредством технологията, 
предоставяна от интернет.
Когато титуляр на разрешение за 
пускане на пазара или друго лице, 
което възнамерява да представи 
информация, притежава поверителни 
данни от търговска гледна точка, 
които са от значение за резултата 
от процедурата, той може да поиска 
да му бъде разрешено да предостави 
тези данни на Комитета за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност на 
непублично изслушване.

Or. en

Обосновка

Това изменение е идентично с директивата. То позволява на Комитета за оценка на 
риска в областта на фармакологичната бдителност да прибегне до публични 
изслушвания, ако счита това за необходимо, при оценката на лекарствата, за които 
се дава разрешение чрез централизирани и децентрализирани процедури. 
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Изменение 11

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка  12 - буква a)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 56 - параграф 1 - буква aa)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

аа) Комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност, който носи отговорност за 
изготвянето на препоръки до
Комитета по лекарствените продукти за 
хуманна употреба и координационната 
група по всички въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба;

Or. en

Обосновка

Тази промяна е в съответствие с изменения 3 и 4.

Изменение 12

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

a) по един член и един заместник за 
държава-членка, назначени от 
националния компетентен орган след 
консултация с управителния съвет;

б) петима членове и петима 
заместници, назначени от Комисията 
след консултации с Европейския 

б) седем допълнителни членове и 
петима заместници, назначени от 
Комисията, сред които най-малко един 
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парламент въз основа на публична 
покана за изразяване на интерес.

представител на здравните 
специалисти и поне един 
представител на пациентите, след 
консултации с Европейския парламент 
въз основа на публична покана за 
изразяване на интерес.

Една държава-членка  може да поиска 
друга държава-членка да заеме 
нейното място в комитета.

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

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

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

Or. en

Обосновка
Комитетът за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност следва 
да бъде представителен комитет, при все това, участието в него е по-скоро право, 
отколкото задължение и ако една държава-членка не е в състояние да изпрати член, 
тя следва да може да делегира своите правомощия на друга държава-членка.
С цел по-голямата прозрачност на процеса на фармакологична бдителност, 
докладчикът предлага поне двама допълнителни членове на Комитета да бъдат 
представители на здравните специалисти и пациентите. Това съответства на 
прецедента, създаден от следните комитети на ЕМЕА: комитета за лекарствените 
продукти сираци, педиатричния комитет и комитета за съвременни лечения.

Изменение 13

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Консултативния 2. Членовете на Комитета за оценка на 
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комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност и 
техните заместници се назначават въз 
основа на техния приложим опит в 
областта на фармакологичната 
бдителност и на оценката на риска на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба по начин, който да гарантира 
най-високо ниво на специализирана 
квалификация и широк спектър от 
приложими познания. За тази цел 
изпълнителният директор на Агенцията 
подпомага управителния съвет и 
Комисията по начин, с който да се 
гарантира, че окончателният състав на 
комитета обхваща имащите отношение 
към изпълнението на задачите на 
комитета научни области.

риска в областта на фармакологичната 
бдителност и техните заместници се 
назначават въз основа на техния 
приложим опит в областта на 
фармакологичната бдителност и на 
оценката на риска на лекарствените 
продукти за хуманна употреба по начин, 
който да гарантира най-високо ниво на 
специализирана квалификация и широк 
спектър от приложими познания. За тази 
цел изпълнителният директор на 
Агенцията подпомага управителния 
съвет, Комисията и държавите-членки
по начин, с който да се гарантира, че 
окончателният състав на комитета 
обхваща имащите отношение към 
изпълнението на задачите на комитета 
научни области.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 12.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Фармакологичната бдителност е системата, която се използва за мониторинг на 
безопасността на лекарствените продукти, след като са получили разрешение за 
обществена употреба. Фармакологичната бдителност играе важна роля за общественото 
здраве. В ЕС приблизително 197 000 смъртни случая на година са причинени от 
нежелани лекарствени реакции. При клиничните тестове страничните ефекти на 
лекарствата могат да бъдат пропуснати, ако се наблюдават рядко или след 
продължителна употреба, или ако са свързани с взаимодействие с други лекарства. На 
повечето от нас е известна трагедията с талидомида през 60-те години на миналия век и 
виокса много по-скоро. Следователно няма съмнение, че системите за проследяване на 
употребата на лекарства, докладването на нежелани лекарствени реакции и търсенето 
на модели („откриване на сигнали“) са приоритет за европейската политика в областта 
на общественото здраве.   
  
Съгласно настоящото законодателство на ЕС лекарствата могат да се разрешават за 
употреба по два начина: а)  а) чрез централна процедура, при която фармацевтично 
дружество кандидатства пред Европейската агенция по лекарствата (EMEA) или б) чрез 
система за взаимно признаване, при която една държава ръководи оценяването на 
новото лекарство и се координира с други държави-членки чрез взаимно признаване. За 
някои видове нови продукти е задължително да преминат през централизираната 
система, напр. биотехнологични лекарства, лекарства против рак, HIV, 
невродегенеративни заболявания. Правилата, които регулират централизираната 
процедура, са описани в Регламент (ЕО) № 726/2004, а за децентрализираната система 
— в Директива 2001/83/ЕО. Следователно предложението на Комисията за 
актуализиране на правилата за фармакологична бдителност изисква изменение и на 
двата законодателни акта. Поради това докладчикът е изготвил проект за изменение и 
на регламента, и на директивата, но поради припокриващия се характер на двата акта, 
текстът по-долу се отнася и за двете.

Същността на добрата система за фармакологична бдителност е в правилното 
докладване на странични лекарствени реакции от страна на здравните специалисти и 
дружествата в областта на здравеопазването, както и на самите пациенти, и в 
подходящото отчитане на тези нежелани лекарствени реакции от публичните органи, 
така че да бъдат улавяни „сигнали“, насочващи към потенциални проблеми. След това 
тези сигнали следва да бъдат последвани от действия, които могат да включват 
промени в начина на предписване на лекарствения продукт, по-добра информация 
относно употребата му или, ако характерът на нежеланите лекарствени реакции е 
тежък, цялостното изтегляне на лекарствения продукт от пазара. Предимството на 
засиленото сътрудничество за фармакологична бдителност на равнище ЕС е, че 
„фондът“ от докладвани нежелани лекарствени реакции е по-голям, което означава, че 
по-редките случаи могат да бъдат улавяни по-бързо, може да се избягва двойната 
работа по проследяването на едни и същи нежелани лекарствени реакции в различните 
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държави-членки и опасните лекарствени продукти могат да бъдат бързо изтегляни от 
пазара, когато се налага. „Сигналите“ се улавят от спонтанни доклади за странични 
лекарствени реакции до националните компетентни органи, от периодичните 
актуализирани доклади за безопасност, които дружествата са задължени да представят 
след пускането на даден продукт на пазара, и от експертен преглед на докладите за 
медицински изследвания. Настоящата система за фармакологична бдителност в ЕС се 
разви през последните години, като е подобрено координирането на работата между 
държавите-членки. Създадена е и функционира единната база данни Eudravigilance за 
събиране на данни и е създадена работна група, която се събира, за да обсъжда 
различни въпроси. Въпреки това, пропуските в настоящото законодателство означават, 
че до известна степен подходът е ad hoc и е непоследователен.   
Поради това Комисията предлага промени за засилване на фармакологичната 
бдителност в ЕС и за рационализиране на процедурите. Като цяло, докладчикът 
приветства подхода на Комисията, но е подобрил нейните предложения в някои 
области. Според докладчика основните точки са следните.

1. Укрепване на Комитета по фармакологична бдителност на ЕС: 

Докладчикът счита, че Комисията е права да замести съществуващата работна група по 
фармакологична бдителност с Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност.    Повечето експерти са съгласни, че съществуващата 
система с работната група функционира ad hoc, тъй като е насочена единствено към 
лекарства, разрешени по централната процедура, и няма необходимия статут, за да 
гарантира, че установените от нея факти са взети предвид от Комитета по 
лекарствените продукти за хуманна употреба, който наблюдава цялата система. Но 
докладчикът счита, че ролята на Консултативния комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност може да бъде засилена допълнително, като му се 
дадат правомощия да препоръчва действия на Комитета по лекарствените продукти за 
хуманна употреба, вместо просто да му дава съвети, и да разшири състава си до един 
представител на държава-членка. С цел увеличаване на прозрачността в работата на 
Консултативния комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност, докладчикът предлага също така да бъдат назначени двама допълнителни 
представители, които да представляват пациентите и здравните специалисти, какъвто е 
случаят в други комитети на EMEA.

2. 2. Ролята на държавите-членки в системата: 

Докладчикът счита, че държавите-членки следва да останат ключовите участници в 
системата на ЕС за фармакологична бдителност. Както предлага Комисията, 
компетентният орган във всяка държава-членка следва да продължи да действа като 
филтър за всички спонтанни доклади за нежелани лекарствени реакции, а здравните 
специалисти и пациентите следва да продължат да съобщават за нежелани лекарствени 
реакции на своите компетентни органи, а не пряко в Eudravigilance (базата данни на ЕС 
за нежелани лекарствени реакции). Докладчикът разбира притесненията на държавите-
членки във връзка с предложението на Комисията да бъде позволено на дружествата да 
изготвят единен доклад за нежеланите лекарствени реакции за Eudravigilance, вместо за 
всяка държава-членка (вж. точка 2). Тя счита, че държавите-членки следва да бъдат 
незабавно информирани, ако дадено дружество докладва в базата данни Eudravigilance 
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за нежелана лекарствена реакция, установена на нейна територия, и предлага 
създаването на система за едновременно известяване на съответните държави-членки.

3. 3. Ролята на дружествата в системата:  

Предложени са няколко полезни промени, които засягат дружествата. Докладчикът 
приветства най-вече предложенията, които гарантират по-добри последващи действия 
и координиране на оценките на нежеланите лекарствени реакции чрез предотвратяване 
на двойната работа в различните държави-членки.  Поради това тя подкрепя прякото 
докладване от страна на дружествата в Eudravigilance (с клаузите за безопасност от 
точка 3) и механизмите за поделяне на работата във връзка с последващи действия по 
периодичните доклади за безопасност, координирани чрез Консултативния комитет за 
оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност.      

4. 4. Ролята на здравните специалисти:

Докладчикът подкрепя въвеждането на мерки за насърчаване на здравните специалисти 
доброволно да докладват за нежелани лекарствени реакции на техните компетентни 
органи, като настоява за засилване на ролята им при информирането и насърчаването 
на пациентите да докладват.

5. 5. Ролята на пациентите:

Пациентите играят основна роля за „улавянето на сигнали“ за нежелани лекарствени 
реакции. Докладчикът подкрепя предложенията за насърчаване на „информирания 
пациент“ и силно подкрепя новите разпоредби, които позволяват пряко докладване на 
нежелани лекарствени реакции от пациентите, макар че вярва, че то следва да бъде 
насочено към компетентните органи, а не към дружествата.  Понастоящем само 
няколко държави-членки приемат прякото докладване, но там където съществува, 
системата не е претоварила компетентния орган. Информираният пациент също така 
следва да знае кога приема нови лекарства. Поради това докладчикът подкрепя 
предложението за интензивен мониторинг на продуктите и счита, че системата не само 
следва да информира пациентите, на които е предписан нов продукт, но и да ги 
насърчава да докладват за нежелани лекарствени реакции. Тя е внесла няколко 
предложения за изменения с цел подобряване на информацията в листовката с упътване 
за пациента в тази посока.

6. 6. Листовка с упътване за пациента:  

Редица заинтересовани лица са недоволни от предложението на Европейската комисия 
за включване на „черна кутия“ с основна информация в листовката с упътване за 
пациента. Докладчикът разбира тези притеснения, по-конкретно, че онова, което е от 
съществено значение за един пациент, може да не е от такова значение за всички 
пациенти.  Но тя също така счита, че настоящите листовки с упътване за пациента не са 
задоволителни от гледна точка на пациента и че е необходимо да се посочват по-ясно 
основните характеристики на лекарството. Възможно е най-доброто решение на този 
проблем да се изразява в това листовката с упътване за пациента да бъде подложена на 
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общо преразглеждане. По тази причина докладчикът не е внесъл предложения за 
изменения на предложенията на Комисията.

7. 7. Докладване на странични лекарствени реакции: 

Новата система предлага всички нежелани лекарствени реакции (не само сериозните) 
да бъдат докладвани в базата данни Eudravigilance от компетентните органи и 
дружествата. Това означава, че информацията за всички нежелани лекарствени реакции 
за първи път ще бъде централизирана на едно място в ЕС.  Това може да представлява 
ценен изследователски инструмент за всички. Въпреки това Комисията следва да 
гарантира, че Eudravigilance ще може да се справи с увеличаването на обема от 
информация и с помощта на въвеждането на системи, така че вниманието да бъде 
насочено към най-сериозните нежелани лекарствени реакции. Ако всички нежелани 
лекарствени реакции бъдат записвани в Eudravigilance, според докладчика би било 
логично да се ограничи изискването дружествата да предоставят подробни описания на 
нежеланите лекарствени реакции в периодичните актуализирани доклади за 
безопасност. Вместо да представят сурови данни, от дружествата ще се изисква да 
анализират нежеланите лекарствени реакции и да представят резюмирана информация 
относно своите констатации.  Това е разумно предложение, особено като се има 
предвид, че докладчикът е получил информация, че компетентните органи често биват 
претрупани от обема на получените периодични актуализирани доклади за безопасност, 
в резултат на което много от тях остават непрочетени. Скоростта, с която нежеланите 
лекарствени реакции се докладват в Eudravigilance, е от изключително значение за 
безопасността на пациентите. Поради това докладчикът е притеснен от информацията, 
че както дружествата, така и държавите-членки не са изпълнили настоящото изискване 
да докладват за нежелани лекарствени реакции в рамките на 15 дни. Но държавите-
членки без съмнение са най-големите „нарушители“: 5 % от докладите на дружествата 
са представени със закъснение в сравнение с 50 % от тези на държавите-членки. Поради 
това докладчикът разглежда възможността за включване на разпоредби за гарантиране 
на по-добри механизми за спазване на изискванията.

8. 8. Спешни действия или „процедура на Общността“: 

Докладчикът приветства включването на по-ясни разпоредби за случаите на прилагане 
на спешна процедура. Държавите-членки следва да работят бързо и да действат в 
сътрудничество при възникването на случай на сериозна нежелана лекарствена 
реакция.

9. Прозрачност: 

Докладчикът приветства предложението за по-голяма прозрачност на системата на ЕС 
за фармакологична бдителност. Тя приветства и разширяването на уебпортала и 
използването на публични изслушвания за събиране на доказателства за нежелани 
лекарствени реакции. Според нея публичните изслушвания следва да се използват не 
само при необходимост от спешни действия, но могат да бъдат и полезен инструмент за 
обичайната фармакологична бдителност и поради това предлага изменение в тази 
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посока.


