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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на фармакологичната 
бдителност
(COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0051),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0034/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– 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 вътрешния пазар и защита 
на потребителите (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени 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, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С цел гарантиране прозрачността на 
контрола на разрешени лекарствени 
продукти, списъкът с лекарствени 
продукти, които подлежат на 
допълнително наблюдение, установен с 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. за установяване на 

(1) С цел гарантиране прозрачността на 
контрола на разрешени лекарствени 
продукти, списъкът с лекарствени 
продукти, които подлежат на 
допълнително наблюдение, установен с 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
31 март 2004 г. за установяване на 
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процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска 
агенция по лекарствата, изменен с 
Регламент (ЕС) № 1235/2010, следва 
системно да включва лекарствени 
продукти, които са подчинени на 
условия за безопасност след издаване на 
съответното разрешение.

процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска 
агенция по лекарствата, изменен с 
Регламент (ЕС) № 1235/2010, следва 
системно да включва лекарствени 
продукти, които са подчинени на 
определени условия за безопасност след 
издаване на съответното разрешение.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 23 – параграф 1 – букви в) и г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) лекарствените продукти, разрешени 
съгласно настоящия регламент при 
условията, посочени в член 9, параграф 
4, букви в), ва), вб) и вв), или в член 10а, 
член 14, параграфи 7 и 8 и в член 21, 
параграф 2;

в) лекарствените продукти, разрешени 
съгласно настоящия регламент при 
условията, посочени в член 9, параграф 
4, букви вб) и вв), или в член 10а и член 
14, параграфи 7 и 8;

г) лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Директива 2001/83/ЕО при 
условията, посочени в членове 21а, 22, 
22а и 104а от посочената директива.

г) лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Директива 2001/83/ЕО при 
условията, посочени в член 21а, букви 
б), в) и е), или в членове 22 и 22а от 
посочената директива.

Or. en

Обосновка
The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to 
the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and 
loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:
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 a PASS (as was the case for Mediator)1;
 a PAES 2;
 stricter-than-normal rules on ADR reporting3;
 a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4

 an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)5

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 
States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По искане на Комисията, след 
консултации с Комитета за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност, 
лекарствените продукти, разрешени 
съгласно настоящия регламент, 
могат също да бъдат включени в 
списъка при условията, посочени в 
член 9, параграф 4, букви в) и ва), и в 
член 21, параграф 2.
По искане на национален 
компетентен орган, след консултации 
с Комитета за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност, лекарствените 
продукти, разрешени съгласно 
Директива 2001/83/ЕО, също могат да 
бъдат включени в списъка при 
условията, посочени в членове 21а, 
букви г) и д), и член 104а от 
посочената директива.

Or. en

                                               
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
4 Regulation article 14(7)
5 Regulation article 14(8) and Directive article 22
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Обосновка
The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to 
the most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and 
loses meaning.

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 
all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 
subject to:

 a PASS (as was the case for Mediator)1;
 a PAES 2;
 stricter-than-normal rules on ADR reporting3;
 a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 4

 an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)5

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 
States and the Commission, after consultation of the PRAC.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 23 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Що се отнася до лекарствените 
продукти, включени в посочения 
списък, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване в опаковката на 
продукта включват пояснението: 
„Настоящият лекарствен продукт е 
подложен на допълнително 
наблюдение“. Пояснението се 
предхожда от черен символ, избран от 
Комисията по препоръка на Комитета за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност до 2 
януари 2012 г. и е последвано от 
подходящо стандартизирано 

4. Що се отнася до лекарствените 
продукти, включени в посочения 
списък, обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване в опаковката на 
продукта включват пояснението: 
„Настоящият лекарствен продукт е 
подложен на допълнително 
наблюдение“. Пояснението се 
предхожда от черен символ, избран от 
Комисията по препоръка на Комитета за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност до 2 юли 
2013 г. и е последвано от подходящо 
стандартизирано обяснително 

                                               
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c)
4 Regulation article 14(7)
5 Regulation article 14(8) and Directive article 22
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обяснително изречение.“ изречение.“

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се поправя грешка при изготвянето на настоящото 
законодателство. Учредяването на Комитета за оценка на риска в областта на
фармакологичната бдителност няма да стане преди юли 2012 г., така че 12-
месечният срок следва да започне да тече от този момент нататък.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на преразглеждането

През декември 2010 г. Европейският парламент и Съветът договориха преразглеждане 
на правилата относно фармакологичната бдителност на равнище ЕС чрез приемането 
на Директива 2010/84/ЕС и Регламент 1235/2010.  Новото законодателство трябва да 
започне да се прилага през месец юли 2012 г.  Докладчикът счита, че обсегът на 
мерките, приети в рамките на това ново законодателство, ще доведат до подобрена 
безопасност на лекарствените продукти на равнище ЕС чрез укрепване на ролята на 
Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) при събирането на сигнали и 
предприемането на действия след улавянето на такива сигнали, както и увеличаването 
на сътрудничеството между държавите членки.
  
При все това, започването на важно разследване относно безопасността на лекарствени 
продукти във Франция, случая „Mediator“ през 2011 г. (виж по-долу), доведе до 
призиви за спешно преразглеждане на системите за фармакологична бдителност в ЕС.  
Европейската комисия реагира, като извърши „стрес тест“ относно законодателството 
от декември 2010 г., с цел определяне на всякакви допълнителни поуки, които трябва 
да бъдат извлечени в светлината на случая „Mediator“.  Резултатът от стрес тестовете 
показа, че новото законодателство е укрепило фармакологичната бдителност на 
равнище ЕС, но същевременно са налице някои потенциални слабости в системата на 
ЕС, които трябва да бъдат преодолени.  Ето защо Комисията предлага някои 
допълнителни промени на Директива 2010/84/ЕС и Регламент 1235/2010, с цел 
предприемане на действия във връзка с тези опасения. 

Докладчикът се надява, че в интерес на общественото здраве Съветът и Парламентът 
могат да постигнат съгласие относно тези промени на първо четене, така че всички 
промени да бъдат включени в законодателството преди планираната дата за прилагане 
– юли 2012 г.  С цел постигането на бързо споразумение докладчикът желае да се 
съсредоточи върху измененията, които изхождат от извлечените поуки от случая 
„Mediator“, и да не повдига отново други въпроси.  Докладчикът изразява благодарност 
за сътрудничеството с докладчиците в сянка по темата.   

Случаят „Mediator“ във Франция

„Mediator“ е лекарство, което беше произвеждано от френското дружество Servier и 
лицензирано в редица държави на ЕС чрез национални процедури (Франция, 
Португалия, Люксембург, Гърция, Италия и Испания) за лечението на диабет тип 2.  
Основната му активна съставка беше бенфлуорекс, като през 1998 г. се появиха 
първите доклади относно нежелани лекарствени реакции, сигнализиращи опасения 
относно възможни нарушения на сърдечната клапа.  В САЩ и ЕС подобни 
анорексигенни агенти – дексфенфлурамин и фенфлурамин, бяха изтеглени от пазара в 
края на 90-те години. 

Въпреки това „Mediator“ беше широко предписван в Европа и особено във Франция.  
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Счита се, че до 2009 г., когато медикаментът беше окончателно изтеглен от пазара, той 
е бил предписан като лекарство на около 5 милиона души и е бил един от 50-те най-
предписвани лекарствени продукти в света.  Има доказателства, че е бил предписван и 
в по-широк кръг случаи, отколкото само в случаите на диабет, като общо средство за 
потискане на апетита. Според оценките броят на смъртните случаи, свързани с 
„Mediator“, варира между 500 и 2 000.

Изготвените от Европейската агенция по лекарствата пояснения през януари 2011 г. 
показват, че регулаторните органи са разисквали опасенията по отношение на 
„Mediator“ и активната му съставка бенфлуорекс по време на различни заседания на 
европейско равнище още от 1998 г. насам.  През 2000 г. в оценка на италианските 
органи се препоръчва притежателят на разрешението за употреба да извърши 
проучване с цел проверка на тези опасения, но според доклад на френския сенат, 
въпреки че протоколът относно проучването е бил договорен през февруари 2001 г., 
самото проучване започва едва през 2006 г., като не е било приключено до 2009 г.  В 
действителност, въпреки наличието на всички тези добре документирани опасения, не е 
било взето решение случаят „Mediator“ да бъде отнесен към тогавашния Комитет за 
лекарствени продукти за хуманна употреба с цел официална научна оценка на равнище 
ЕС, което означава, че не са били предприети по-нататъшни действия от регулаторните 
органи.  През 2003 г. дружеството Servier оставя срокът на разрешението му за 
търговия за бенфлуорекс за Испания и Италия да изтече, но съгласно действащите 
правила решението да не се подава ново заявление за разрешение не води до никакви 
разследващи действия.  Servier твърди, че оттеглянето от пазара е поради търговски 
причини и държавите членки просто са уведомени относно решението чрез редовното 
издание „Drug Monitor“ на Европейската агенция по лекарствата.  Едва през ноември 
2009 г., когато се оповестяват нови доказателства във Франция и Франция прекратява 
разрешението за търговия, случаят „Mediator“ най-накрая е отнесен към Комитета за 
лекарствени продукти за хуманна употреба, а разрешението за търговия за продукта в 
ЕС е отнето.  

В момента във Франция се провеждат няколко наказателни разследвания, включително 
от страна на обществения прокурор, който разследва Servier за измама и 
непредумишлени убийства.

В отговор на случая „Mediator“ Комисията предложи промени в съществуващото 
законодателство относно фармакологичната бдителност 

Стрес тестовете на Комисията сочат, че въпреки че има голямо подобрение в новата 
система, са необходими допълнителни промени с цел запълване на всички потенциални 
пропуски.  

 Автоматична спешна процедура (член 107и от Директивата). 
Законодателството от 2010 г. вече уточнява списък от механизми, които биха 
задействали процедурата по спешност (напр. в случай че държава членка 
оттегли медикамент), но държавите членки имат известно право да действат по 
преценка във връзка с това. Понастоящем Комисията предлага спешната 
процедура да стане чисто автоматична. 
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 Нов механизъм за спешната процедура (член 107и от Директивата). В случай 
че дружествата решат да не подават заявление за разрешение за търговия поради 
причини за безопасност (както беше в случая с „Mediator“), това следва да 
задейства спешната процедура. 

 Изясняване на задълженията за прозрачност във връзка с дружествата
(член 123, параграф 2 от Директивата). В случаите, когато дружествата решат 
доброволно да изтеглят даден медикамент или да не подават ново заявление за 
разрешение за търговия, те трябва точно да заявят дали това се дължи на 
опасения във връзка с безопасността. (Когато Servier не подаде ново заявление 
за разрешение за „Mediator“ в Италия и Испания, дружеството твърдеше, че това 
е поради търговски причини.) 

 По-дълъг списък с лекарствени продукти, подлежащи на допълнително 
наблюдение (член 23 от Регламента). Списъкът с медикаменти с черен символ, 
подлежащи на допълнително наблюдение, следва системно да включва всички 
медикаменти, които са предмет на някакво проучване за безопасност след 
получаване на разрешение или определени условия или изисквания.  В 
законодателството от 2010 г .  Комисията първоначално предложи всички 
медикаменти, предмет на извънредни условия, да бъдат класифицирани по този 
начин.  Понятието „допълнително наблюдение“ е важно средство да се 
насърчават „информираните“ пациенти и по-голяма осведоменост сред 
специалистите в здравеопазването относно необходимостта да следят за 
нежелани лекарствени реакции и да докладват относно тях. То може също да 
действа като стимул за дружествата да извършват докрай проучвания след 
получаване на разрешение.  Същевременно по време на преговорите това 
автоматично изискване беше отменено и беше въведен елемент на преценка, 
така че органите могат да добавят тези медикаменти въз основа на отделните 
случаи. Както беше посочено по-горе, „Mediator“ беше предмет на проучване за 
безопасност след получаване на разрешение, което не беше завършено до 2009 
г., т.е. 8 години след договарянето на протокола.

Допълнителни изменения от докладчика

Докладчикът е съгласен с основните идеи в предложенията на Комисията, които 
допълнително укрепват системата на фармакологичната бдителност на равнището на 
ЕС. Предложените четири допълнителни изменения, които подробно се обясняват под 
всеки член, служат за изясняване на формулировката, за гарантиране на това, че 
натовареността на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност остава управляема, както и на пълната ангажираност на пациентите и 
специалистите в здравеопазването в областта на фармакологичната бдителност.  


