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КРАТКА ОБОСНОВКА

Лекарствените продукти имат значителен принос за здравето на гражданите на ЕС. Все 
пак те могат да имат вредни странични ефекти, които според Европейската комисия са 
причина за около 5% от всички хоспитализации (все пак недостатъчното докладване не 
позволява да се направят точни оценки). Случаят с лекарството рофекоксиб (Vioxx) —
противовъзпалително средство, което беше изтеглено от пазара през 2004 г. заради 
увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания (счита се, че над 30 000 случая на 
инсулт в САЩ се дължат на употребата на този продукт, като някои от тях са били с 
фатален край) — даде възможност да се повиши обществената осведоменост относно 
нуждата от засилване на фармакологичната бдителност.

Фармакологичната бдителност е процес и наука за наблюдение на безопасността на 
лекарствените продукти, включително събирането и управлението на данни за 
безопасността на лекарствата, оценката на тези данни, с цел да се разбере дали има 
проблеми във връзка с безопасността, предприемането на действия за решаване на 
евентуални проблеми във връзка с безопасността, в това число и информиране за този 
проблем, както и оценката на следваната процедура и получените резултати.

По отношение на лекарствата, за които се изисква издаването на централизирано 
разрешение, процедурата на фармакологична бдителност е описана в Регламент 
726/2004. По отношение на лекарствата, за които се изисква издаването на разрешение 
на национално равнище, процедурата е описана в Регламент 2001/83. Това становище 
се отнася до предложените от Комисията изменения на Директива 2001/83.

Комисията желае да подобри настоящата система за фармакологична бдителност чрез 
изясняване на ролята на отделните заинтересовани страни, участващи в процеса, 
опростяване на процедурите, увеличаване на прозрачността, подобряване на 
комуникацията, усъвършенстване на събирането на данни и процедурите на оценка, по-
активно включване на заинтересованите страни и установяване на най-добрите 
практики.

Въпреки че докладчикът по становище приветства предложението, той е на мнение, че 
в него могат да се внесат допълнителни подобрения, главно по отношение на 
въпросите, свързани със защитата на потребителите, прозрачността и защитата на 
данните. В тази връзка той предлага изменения в следните направления:

 Докладването от страна на пациентите може да допринесе допълнително за 
разбиране на страничните лекарствени ефекти, какъвто е случаят с пароксетина 
(Deroxat/Seroxat) — антидепресант, за който благодарение на информация от 
пациенти беше открито, че увеличава риска от самоубийство и причинява 
синдрома на абстиненция („електрическа глава“), ако пациентите желаят да 
прекратят лечението си. 

 Потребителите следва да докладват директно на националните органи. 
Децентрализираните системи на докладване, при които съобщаването за 
различни странични лекарствени ефекти (докладвани от пациенти, болници, 
здравни специалисти и фармацевтични компании) в европейската база данни се 



PE431.039v03-00 4/30 AD\807692BG.doc

BG

координира на национално равнище, увеличават сигурността на защитата на 
данните и гарантират качеството на данните, регистрирани на европейско 
равнище. Близостта също позволява на националните здравни органи да:
- проучат докладите, за да добавят ценна информация, като прилагат 

собствения си експертен опит;
- получат ясна представа за вредните ефекти, констатирани на тяхна 

територия;
- и да предоставят тази информация на населението на тяхната страна на 

съответния език (както вече правят Обединеното кралство и Нидерландия).
 Потребителите и здравните специалисти следва също да имат пълен достъп до 

централната европейска база данни "Eudravigilance", за да се предотврати 
повтарянето на предотвратими странични лекарствени ефекти, като се осигури 
лесен достъп до потвърдена информация. Това е ефективен начин за справяне с 
неравния достъп до информация относно страничните лекарствени ефекти в 
държавите-членки. Този публичен достъп до базата данни "Eudravigilance" е 
необходим, за да се възстанови доверието на гражданите в способността на 
здравните органи да защитават общественото здраве.

 Използването на интернет формат за докладване следва да се допълни с други 
средства, като например поща, факс и телефон, какъвто е случаят в САЩ и 
Обединеното кралство, за да не се изключват лица, които нямат достъп или не 
могат да използват интернет, и да се подобри докладването от страна на 
пациентите.

 Всички доклади за оценка относно лекарства в рамките на европейската и 
националните системи за фармакологична бдителност следва да бъдат 
обществено достъпни. Когато е налице висш обществен интерес, какъвто е 
случаят с данните за фармакологичната бдителност, трябва винаги да се 
гарантира пълно оповестяване на информацията.

 Финансирането на системите за фармакологична бдителност следва да остане 
публично, като признание за отговорността на публичните органи за защитата 
на тяхното население и за да се гарантира тяхната независимост.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е (9) Когато лекарствен продукт е 
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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“). 

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 предмет на 
разширен 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“). 

Изменение 2

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 

заличава се
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максимално ползите от него.

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В срок от три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите и 
потребителите, организации на 
лекарите и фармацевтите, 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни, следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
четивността на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътвания и 
полезността им за широката 
общественост и 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 
листовките с упътвания, за да се 
гарантира, че те са ценен източник 
на информация за широката 
общественост и здравните 
специалисти.

Обосновка

Листовките към лекарствата все още често не са ясни и лесно разбираеми за 
потребителите. Европейската комисия има задължението да представи добре 
обмислени предложения, обсъдени с всички съответни заинтересовани страни.

Изменение 4
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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 
съотношението между риска и 
ползата в областта на 
фармакологичната бдителност на 
Агенцията.

Обосновка

Наименованието "Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност" е твърде ограничаващо и пренебрегва 
необходимостта от анализ на съотношението между риск и полза при дадено 
лекарство, като поставя акцент върху анализа на риска като отделен въпрос. Сред 
отговорностите на комитета обаче попадат "въпроси, свързани с фармакологичната 
бдителност" (предложение за директива, член 1, точка 14). 

Изменение 5

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 споменатите 
ефекти 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“), и едновременно с това 
на компетентните национални 
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органи. Всяка промяна в 
националната база данни следва 
незабавно и автоматично да се 
отрази в базата данни Eudravigilance. 
Базата данни "Eudravigilance" и 
националната база данни следва да 
бъдат напълно оперативно 
съвместими.

Обосновка

Само директното докладване на нежеланите странични ефекти пред 
компетентните национални органи от страна на пациенти, здравни специалисти и 
титуляри на разрешение за пускане на пазара на лекарствени продукти гарантира 
качествена база данни на системата Eudravigilance. То позволява да се извлече полза 
от техния експертен опит и е признание за тяхната отговорност по отношение на 
защитата на общественото здраве на национално и европейско равнище.

Все пак е важно пациентите да имат пряк достъп до информацията в базата данни 
Eudravigilance. Това гарантира, че качествената информация от обществен интерес 
е лесно достъпна и се разпространява бързо.

Изменение 6

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

(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 
интервалите между отделните 
доклади следва да бъдат удължени за 
регистрирани растителни лекарствени 
продукти с генерична, утвърдена 
употреба, информирано съгласие, 
хомеопатична или традиционна 
употреба. В интерес на общественото 
здраве обаче органите следва да 
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актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

изискват 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.

Обосновка

Изключването на някои видове лекарства от режима за изготвяне на периодични 
актуализирани доклади за безопасност (генерични заместители на лекарствени 
продукти, лекарствени продукти, чиито активни вещества са с ясно установено 
медицинско предназначение от най-малко десет години, някои хомеопатични 
лекарствени продукти, някои растителни лекарствени продукти и т.н) може да 
породи проблеми. Когато при генеричните лекарства оригиналният продукт вече не се 
предлага на пазара, то тогава вече няма да бъде предоставян периодичен доклад за 
тези лекарства. Освен това, могат да се появят странични ефекти дълго след 
пускането на даден продукт на пазара (случаят с DiAntalvic). Следователно не може 
да съществува принципно изключение за някои лекарствени продукти, а  удължени и 
по-приемливи интервали.

Изменение 7

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО 
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 
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 
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предприемат действия за намаляване 
на рисковете и повишаване на 
ползите от лекарствените продукти 
за целите на опазването на 
общественото здраве, следва да бъде 
възможно в рамките на системата 
Eudravigilance да се обработват лични 
данни, като същевременно се спазва 
законодателството на ЕС в областта 
на защитата на данни.
____________________
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2  ОВ L 8, 12.01.2001 г., стр. 1.

Обосновка

Обработването на личните данни на ползватели на лекарства, което се осъществява 
на различни етапи от процеса за фармакологична бдителност, следва да се извършва в 
съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в Директива 
95/46/ЕО.

Изменение 8

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б) 
Директива 2001/83/EО
Член 11 - параграф 2 а (нов)

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:

„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.“ 

Този лекарствен продукт, за който е 
предоставено ново разрешение, е 
предмет на разширен мониторинг. 
Всички предполагаеми странични 
ефекти следва да бъдат докладвани на 
Вашия лекар, фармацевт или на <име 
и уеб адрес на националния 
компетентен орган.“

Изменение 9
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/EО
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.

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 10

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/EО
Член 21 а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Без да се засягат разпоредбите на 
член 19, разрешение за търговия може 
да бъде издадено, при условие че бъдат 
спазени едно или повече от следните 
условия: 

Обосновка

Този нов член не трябва да позволява издаването на "лесни" разрешения за пускане на 
пазара, подобно на положението при обвързаните с определени  условия – и строго 
ограничени – разрешения, предвидени в член 22. 

Изменение 11
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 22 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 
Списъкът с тези условия незабавно се 
прави публично достояние, заедно с 
крайните срокове и дати за 
изпълнение.

Обосновка

Възстановява се изискването за публикуване на условията. Заличаването не е 
оправдано.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. След издаването на разрешение за 
пускане на пазара националният 
компетентен орган може да изиска 
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. Изискването се 
публикува незабавно.

2. Националният компетентен орган 
предоставя на титуляря на разрешение 
за пускане на пазара възможност да 
представи обяснения във връзка с 

2. Националният компетентен орган 
предоставя на титуляря на разрешение 
за пускане на пазара възможност да 
представи обяснения във връзка с 
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изискването в рамките на срок, 
определен от органа, ако титулярят на 
разрешение за пускане на пазара поиска 
това до 30 дни от получаването на 
писменото изискване. 

изискването в рамките на срок, 
определен от органа, ако титулярят на 
разрешение за пускане на пазара поиска 
това с надлежно обосновано писмено 
заявление до 30 дни от получаването на 
писменото изискване. Подобни 
заявления се публикуват незабавно.

3. На основата на обясненията, 
представени от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, националният 
компетентен орган отменя или 
потвърждава изискването. Когато 
националният компетентен орган 
потвърди изискването, разрешението за 
търговия се променя, за да бъде 
включено изискването като условие на 
разрешението за търговия, а системата 
за управление на риска съответно се 
актуализира.

3. На основата на обясненията, 
представени от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, националният 
компетентен орган отменя или 
потвърждава изискването. Решението 
се публикува незабавно. Когато 
националният компетентен орган 
потвърди изискването, разрешението за 
търговия се изменя, за да бъде 
включено изискването като условие на 
разрешението за търговия, а системата 
за управление на риска съответно се 
актуализира.

Обосновка

Разрешенията при изключителни обстоятелство следва да се издават при пълна 
прозрачност.

Изменение 13

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – подточка a
Директива 2001/83/EО
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.“
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Обосновка

Наименованието "Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност" е твърде ограничаващо и пренебрегва 
необходимостта от анализ на съотношението между риск и полза при дадено 
лекарство, като поставя акцент върху анализа на риска като отделен въпрос. Сред 
отговорните на комитета обаче попадат „въпроси, свързани с фармакологичната 
бдителност" (предложение за регламент, член 1, точка 14).  Това изменение следва да 
бъде приложено в целия текст на предложението за директива.

Изменение 14

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – подточка в
Директива 2001/83/EО
Член 27 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Членовете на координационната 
група се задължават, дори след 
прекратяване на техните функции, 
да не разпространяват информация, 
чието естество изисква спазването 
на професионална тайна.“

7. Подробният дневен ред на 
заседанията на координационната 
група се публикува не по-късно от един 
ден преди съответното заседание. 
Подробните протоколи от 
заседанията на координационната 
групи, съдържащи взетите решения, 
подробните резултати от 
гласуванията и обясненията на вот, 
включително становищата на 
малцинството, се публикуват не по-
късно от един месец след 
заседанието.“

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата структура на агенцията, при която 
фармакологичната бдителност строго се разграничава от разрешението за пускане 
на пазара.  

Изменение 15

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 18 – подточка б)
Директива 2001/83/EО
Член 59 – параграф 1 – алинея -2 а (нова) 
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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 компетентния национален 
орган.“

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

Изменение 16

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/EО
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.

Обосновка

Предложеното обобщение на съществената информация относно безопасната и 
ефективна употреба на лекарствата следва да се отхвърли, тъй като определението 
„съществена информация“ е подвеждащо и може да се изтълкува погрешно.

Изменение 17
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 20
Директива 2001/83/EО
Член 65 – буква -ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) общностната процедура, 
определяща процедурен график, ясна 
структура и конкретни роли за всички 
участващи заинтересовани страни, 
включително за провеждането на 
публични изслушвания. 

Обосновка

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

Изменение 18

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
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;

Обосновка

Задължение на националните органи е да осигурят качеството на всяка значима 
информация и предприемането на неотложни последващи действия във връзка с нея.
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Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) гарантират, че обществеността е 
осведомена своевременно относно 
опасения на фармакологичната 
бдителност, свързани с употребата 
на даден лекарствен продукт;

Обосновка

Данните за фармакологична бдителност следва се предоставят на здравните 
специалисти и на пациентите във възможно най-кратък срок с оглед на прилагането 
на принципа на предпазните мерки.

Изменение 20

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 102 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) гарантират, че до информацията 
относно страничните ефекти на 
лекарствата своевременно се 
предоставя обществен достъп.

Обосновка

Данните за фармакологична бдителност следва се предоставят на здравните 
специалисти и на пациентите във възможно най-кратък срок с оглед на прилагането 
на принципа на предпазните мерки.
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Изменение 21

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 105 - параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
управлението на комуникационни 
мрежи и надзорът на пазара се 
ползват от публично финансиране.

Изменение 22

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 106 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 е предоставено ново 
разрешение и които са предмет на 
разширен мониторинг, посочен в член 
23 от Регламент (ЕО) № 726/2004.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) дневният ред и подробните 
протоколи на заседанията на 
Консултативния комитет за оценка 
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на баланса риск-полза в областта на 
фармакологичната бдителност 
и на координационната група.

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да 
осигурява изчерпателна информация на всички заинтересовани страни, особено с цел 
да се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на 
органите на здравеопазването.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) най-актуалната електронна 
версия на листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките 
на продукта за всички съществуващи 
и нови лекарствени продукти; 
(3в) кратък документ, представящ 
историята на промените, нанесени в 
информацията за продукта.
Цялата информация на уеб 
порталите за безопасността на 
лекарствата, включително цялата 
изброена в точки от 1 до 3б от 
настоящия член информация, се 
представя по начин, разбираем за 
широката общественост. 

Обосновка

Информацията относно националните портали за безопасност на лекарствата 
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 безопасната употреба на лекарствените продукти. поради тази причина 
листовката с упътване следва да бъде достъпна за обществеността. 
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Изменение 25

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
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 
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, като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностициране или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, коригиране или 
промяна 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. 

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), ще 
позволи 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 нормална употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да бъде ясно посочено в процедурата 
на докладване.

Изменение 26
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
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 адекватен 
начин от пациенти и здравни 
специалисти.

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 27

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
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 
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“), и едновременно 
с това до националните 
компетентни органи, всяка
информация за всички сериозни 
предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в срок от 15 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
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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 в базата данни 
Eudravigilance, и едновременно с това 
до националните компетентни 
органи, всяка 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. 

Изменение 28

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a) Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки и 
обществеността имат достъп до 
докладите относно страничните 
ефекти, проявяващи се в други 
държави-членки.

Обосновка

Европейската база данни за фармакологична бдителност следва да бъде напълно 
прозрачна, за да предоставя навременна информация на всички заинтересовани 
страни, както и на пациентите. Също така това е ефективен начин за справяне с 
неравния достъп до информация относно страничните лекарствени ефекти в 
държавите-членки.

Изменение 29

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107a – параграф 1 
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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, болници и
пациенти, титуляри на разрешение за 
пускане на пазара и програми за 
докладване и предотвратяване на 
грешки на лекарствената терапия, 
като уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностициране или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, коригиране или 
промяна на физиологична функция;
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия; или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта.

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, както 
и по други целесъобразни начини.

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 нормална употреба и останалите странични 
ефекти. Това разграничение следва да бъде ясно посочено в процедурата на 
докладване. Задължение на националните органи е да осигурят качеството на всяка 
значима информация и предприемането на неотложни последващи действия във 
връзка с нея.

Изменение 30
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 а – 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, диагностициране или 
лечение на заболяване, или за 
възстановяване, коригиране или 
промяна на физиологична функция;
вследствие на грешка на 
лекарствената терапия; или 
вследствие на употреба, 
несъответстваща на разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта.

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 31

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 б - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
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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:

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, освен в следните 
случаи:

Обосновка

Изключването на някои видове лекарства от режима за изготвяне на периодични 
актуализирани доклади за безопасност (генерични заместители на лекарствени 
продукти, лекарствени продукти, чиито активни вещества са с ясно установено 
медицинско предназначение от най-малко десет години, някои хомеопатични 
лекарствени продукти, някои растителни лекарствени продукти и т.н) може да 
породи проблеми. Когато при генеричните лекарства оригиналният продукт вече не се 
предлага на пазара, то тогава няма да бъде предоставян периодичен доклад за тези 
лекарства. Освен това, могат да се появят странични ефекти дълго след пускането 
на даден продукт на пазара (случаят с DiAntalvic). Следователно не може да 
съществува принципно изключение за някои лекарствени продукти, но се приема 
удължаване на срока.

Изменение 32

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 д - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На първото си заседанието след края 
на периода за коментари на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
посочен в параграф 2, Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност 
приема доклада за оценка със или без 
промени, като взема предвид всеки 
коментар, подаден в съответствие 
със споменатия параграф.

3. На първото си заседанието след края 
на периода за коментари на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
посочен в параграф 2, Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност 
приема доклада за оценка със или без 
промени.

Незабавно се осигурява публичен 
достъп до доклада за оценка 
посредством европейския уеб портал 
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за безопасността на лекарствата.

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да 
осигурява изчерпателна информация на всички заинтересовани страни, особено с цел 
да се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на 
органите на здравеопазването.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

След оценката на периодичните 
актуализирани доклади за 
безопасност националните
компетентни органи разглеждат дали е 
необходимо действие относно условията 
на разрешението за търговия на 
съответния лекарствен продукт. 

Националните компетентни органи 
разглеждат дали е необходимо действие 
относно условията на разрешението за 
търговия на съответния лекарствен 
продукт. 

Те продължават срока на, променят, 
преустановяват действието на, отменят 
разрешението за търговия по 
целесъобразност.

Те продължават срока на, изменят, 
преустановяват действието на, отменят 
разрешението за търговия по 
целесъобразност.

Незабавно се осигурява публичен 
достъп до техните решения. Когато 
разрешението за пускане на пазара е 
променено по причини, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
националните компетентни органи 
или съответната държава-членка 
незабавно публикуват актуализиран 
вариант на доклада за оценка на 
съответния лекарствен продукт или 
подробен доклад относно промяната.

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да 
осигурява изчерпателна информация на всички заинтересовани страни, особено с цел 
да се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на 
органите на здравеопазването.
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Изменение 34

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 к – 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. Консултативният комитет за оценка на 
съотношението между риска и 
ползата в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване 
заедно с представители на Комитета 
по лекарствени продукти за хуманна 
употреба. Като се консултира със 
заинтересованите страни, Агенцията
разработва насоки за организирането 
и провеждането на публични 
изслушвания.
Публичното изслушване следва също 
така да взема предвид 
ефективността и ползите от 
продукта, както и предишни оценки 
на съотношението между риска и 
ползата, извършени от Комитета по 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба или координационната 
група по процедурата за даване на 
разрешение за пускане на пазара, 
посочена в член 107л.

Обосновка

Организирането на публични изслушвания от този комитет е полезен инструмент, 
ако организирането се определи по подходящ начин, като се отчетат не само 
рисковете, но също и ползите от съответния(ите) продукт(и), така че да се проведе 
достоверна и обективна дискусия. Това е от основно значение за гарантиране на 
благосъстоянието на пациента и за оценка на риска, съпоставен с полезността на 
лекарствения продукт с оглед на всички налични данни.

Изменение 35
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Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 к – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че се организира публично 
изслушване, след него се публикува 
предварителен доклад.

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 36

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 

заличава се
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срока от три години, считано от по-
рано настъпилата дата от двете.

Обосновка

Добавянето на обобщение на съществената информация е излишно, тъй като 
обобщението на характеристиките на даден продукт (RCP) само по себе си е 
представяне на важната информация в синтезиран вид. То може да бъде източник на 
заблуда за пациентите, които може да подминат важна информация, вписана в RCP, 
но не и в обобщението на съществената информация. Също така то може да създаде 
проблеми при разчитането (напр. в случаите, когато листовката с информацията за 
пациента е отпечатана на няколко езика). 

Изменение 37

Предложение за директива-акт за изменение
Член 2 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Докато Агенцията бъде в 
състояние да гарантира 
функционирането на базата данни 
Eudravigilance, всички периодични 
актуализирани доклади за 
безопасност следва да се подават и 
пред компетентните национални 
органи по местоиздаване на 
разрешението за продукта.
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