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Изменение 23
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните1, 
1 OВ C 229, 23.9.2009 г., стp. 19.

Or. en

Изменение 24
Антония Първанова

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Когато лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара. 
Пациентите и здравните специалисти 
следва да бъдат насърчавани да 
докладват всички предполагаеми 
странични ефекти на подобни 
лекарствени продукти, като 
актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е публично 
достояние, следва да бъде поддържан от 
Европейска агенция по лекарствата, 
създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 
на Европейския парламент и на Съвета 

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

Европейска агенция по лекарствата, 
създадена с Регламент (ЕО) № 726/2004 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 31 март 2004 г. за установяване на 
процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска 
агенция по лекарствата  (наричана по-
долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Специалното обозначаване на лекарствени продукти, подложени на проучване след 
получаване на разрешение, ще помогнат както на здравните специалисти, така и на 
пациентите да разпознават новите лекарствени продукти, подложени на подробен 
мониторинг, и биха повишили тяхната осведоменост относно сигнализирането на 
нежелани лекарствени реакции, които е възможно да се появят.

Изменение 25
Anja Weisgerber

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

поддържан от Европейска агенция по 
лекарствата, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

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

Изменение 26
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 27
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на фармакологичната 
бдителност, мандатът на 
координационната група, създадена по 
силата на член 27 от Директива 
2001/83/ЕО, следва да бъде разширен, 
като включва проучването на въпроси, 
свързани с фармакологичната 
бдителност на всички лекарствени 
продукти, разрешени от държавите-
членки. За да изпълни новите си задачи, 
координационната група следва да 
бъде допълнително подсилена 
посредством приемането на ясни 
правила по отношение на изискваните 
експертни знания, приемането на 
становища, прозрачността, 
независимостта и запазването на 
професионалната тайна от нейните 
членове, както и на нуждата от 
сътрудничество между Общността и 
националните органи.

(12) За да се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки в областта на фармакологичната 
бдителност, основаващо се на 
експертните познания на системите 
за фармакологична бдителност на 
държавите-членки, следва да бъде 
създадена нова координационна група, 
на която да бъдат възложени за 
разглеждане въпросите, свързани с 
фармакологичната бдителност, като 
това включва проучването на въпроси, 
свързани с фармакологичната 
бдителност на всички лекарствени 
продукти, разрешени от държавите-
членки. За да изпълни новите си задачи, 
тази нова  група следва да бъде 
допълнително подсилена посредством 
приемането на ясни правила по 
отношение на изискваните експертни 
знания, приемането на становища, 
прозрачността, независимостта и 
запазването на професионалната тайна 
от нейните членове, както и на нуждата 
от сътрудничество между Общността и 
националните органи.

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 28
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Наименованието "Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност" е твърде ограничаващо и не навежда на мисълта за 
необходимостта от провеждането на анализ на съотношението полза-риск на дадено 
лекарство, като поставя акцент върху анализа на отделно поетия риск. При все това 
в приложното поле на комитета попада "всеки въпрос, свързан с фармакологичната 
бдителност" (предложение за регламент, член 1, т.12).
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Изменение 29
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) С оглед подобряване на 
експертните познания в областта на 
фармакологичната бдителност, всяка 
държава-членка следва да има 
възможността да осигури обучение на 
своите екипи, което да бъде проведено 
от специализирани екипи на друга 
държава-членка.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки не следва да имат възможността да се освободят от 
отговорността си по отношение на фармакологичната бдителност.

Изменение 30
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Изискванията за периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
следва да бъдат пропорционални на 
риска, който представляват 
лекарствените продукти. Поради това 
следва за лекарствени продукти, за 
които се предоставя ново разрешение, 
периодичните актуализирани доклади за 
безопасност да бъдат свързани със 
системата за управление на риска, а 
установеното редовно докладване 
следва да не се изисква за регистрирани 
растителни лекарствени продукти с 
генерична, утвърдена употреба, 
информирано съгласие, хомеопатична 

(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, а 
техният срок да бъде удължен за 
регистрирани растителни лекарствени 
продукти с генерична, утвърдена 
употреба, информирано съгласие, 
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или традиционна употреба. В интерес на 
общественото здраве обаче органите 
следва да изискват периодични 
актуализирани доклади за безопасност 
за подобни продукти, когато е налице 
необходимост от оценка на техния риск 
или преглед на адекватността на 
информацията за продукта.

хомеопатична или традиционна 
употреба. В интерес на общественото 
здраве обаче органите следва да 
изискват периодични актуализирани 
доклади за безопасност за подобни 
продукти на определени интервали,
когато е налице необходимост от оценка 
на техния риск или преглед на 
адекватността на информацията за 
продукта.

Or. fr

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, но се приема 
удължаване на срока.

Изменение 31
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

на споменатите събрани средства обаче 
следва да бъде под непрекъснатия 
контрол на националните компетентни 
органи, с цел да се гарантира тяхната 
независимост.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 32
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr
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Обосновка

Добавянето на обобщение на съществената информация е излишно (обобщението на 
характеристиките на даден продукт (RCP), което само по себе си е представяне на 
важната информация в синтезиран вид), може да бъде източник на заблуда за 
пациентите (те могат да подминат важна информация, вписана в RCP, но не и в 
обобщението на съществената информация) и да създаде проблеми при разчитането 
(напр. в случаите, когато листовката с информацията за пациента е написана на 
няколко езика).  Декларацията "лекарствен продукт, подложен на интензивен 
мониторинг" има основно отрицателна конотация. Тя навежда на мисълта, че 
останалите лекарствени продукти не са подложени на достатъчен контрол, а това 
може излишно да разтревожи пациента.

Изменение 33
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

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

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

Изменение 34
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 35
Ashley Fox

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 а - встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Този нов член не трябва да позволява генерализирането на "олекотени" разрешения за 
пускане на пазара, които да са сходни с условните разрешения, предвидени в член 22 и 
строго рамкирани. 

Изменение 37
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 22 – параграф 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. 
Предоставен е незабавен публичен 
достъп до списъка с условията, като 
и сроковете и датите за изпълнение.

Or. fr

Обосновка

Повторно въвеждане на задължението за публичност на условията, тъй като 
тяхното заличаване не се оправдава.
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Изменение 38
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2001/83/ЕО
Член 22 а (нов)

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. До него незабавно се 
предоставя публичен достъп.

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

2. Националният компетентен орган 
предоставя на титуляря на разрешение 
за пускане на пазара възможност да 
представи обяснения във връзка с 
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. До него 
незабавно се предоставя публичен 
достъп.

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 

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 39
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

«1. Създава се координационна група за
следните цели:

«1. Създават се две координационни 
групи:

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

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

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

б) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;

в) разглеждане на въпроси, свързани с 
промените на разрешенията за търговия, 
издадени от държавите-членки, в 

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

Агенцията осигурява секретариата на 
тази координационна група.

Агенцията осигурява секретариата на 
тази координационна група.

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

За изпълнението на задачите, с които 
е натоварена, координационната група 
за процедурите на взаимно признаване 
и за децентрализираните процедури 
се подпомага от комитета по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба, посочен в член 5, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 726/2004.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 40
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) координационна група за оценка на
риска в областта на
фармакологичната бдителност, 
натоварена със следните задачи:

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

Агенцията осигурява секретариата на
тази координационна група.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 41
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Наименованието "Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 



AM\803594BG.doc 19/45 PE438.448v01-00

BG

фармакологичната бдителност" е твърде ограничаващо и пренебрегва 
необходимостта от анализ на съотношението полза-риск на дадено лекарство, като 
поставя акцент върху анализа на отделно поетия риск. При все това в приложното 
поле на комитета попада "всеки въпрос, свързан с фармакологичната бдителност" 
(предложение за регламент, член 1, т.12). Това изменение следва да бъде приложено в 
целия текст на предложението за директива.

Изменение 42
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„За изпълнението на своите задачи 
членовете на координационните групи
и експертите ползват научните и 
регулаторни ресурси, с които разполагат 
националните органи, натоварени 
съответно с предоставянето на 
разрешения за пускане на пазара и с 
фармакологичната бдителност.
Всеки компетентен национален орган 
осъществява мониторинг на 
експертното равнище на извършените 
оценки и подпомага дейностите на 
назначените членове на 
координационните групи и експерти.

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

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

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 43
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква в)
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 44
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква в)
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Членовете на координационните 
групи гарантират, че е налице 
съответната координация между 
задачите на тяхната група и работата 
на националните компетентни органи, 
включително консултативните органи, 
имащи отношение към разрешенията за 
търговия, и органите, имащи 
отношение към мониторинга върху 
лекарствените продукти, съответно.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 45
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата уредба на агенцията, при която 
фармакологичната бдителност ясно се разграничава от разрешението за пускане на 



PE438.448v01-00 22/45 AM\803594BG.doc

BG

пазара.  

Изменение 46
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква в)
Директива 2001/83/ЕО
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. Подробните дневни редове от 
заседанията на координационните 
групи се публикуват най-късно 
вечерта преди заседанията. 
Подробните протоколи от 
заседанията на координационните 
групи, съдържащи взетите решения, 
подробните резултати от 
гласуванията и обясненията на вот, 
включително становищата на 
малцинството, се публикуват в 
рамките на месеца след заседанието.“

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 47
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Член 59, параграф 1 се изменя, заличава се
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както следва:
а) добавя се следната буква аа):
"аа. обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;"
б) добавят се следните втора и трета 
алинея:
„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 
следния символ и текста „Нова 
информация“.
За лекарствените продукти, 
включени в списъка, посочен в член 23 
от Регламент (ЕО) № 726/2004, се 
включва следната допълнителна 
декларация: „Този лекарствен 
продукт е предмет на интензивен 
мониторинг. Всички предполагаеми 
нежелани лекарствени реакции следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган>.“

Or. fr

Обосновка

Добавянето на обобщение на съществената информация е излишно (обобщението на 
характеристиките на даден продукт (RCP), което само по себе си е представяне на 
важната информация в синтезиран вид), може да бъде източник на заблуда за 
пациентите (те могат да подминат важна информация, вписана в RCP, но не и в 
обобщението на съществената информация) и да създаде проблеми при разчитането 
(напр. в случаите, когато RCP е написано на няколко езика).  Обозначаването с 
удебелен шрифт и символ на новите странични ефекти може да доведе до объркване 
(шрифт, който обикновено се използва за важна информация) и създава проблем от 
практическа гледна точка (разпространяване на един и същ медикамент с различни 
листовки). Декларацията "лекарствен продукт, подложен на интензивен мониторинг" 
има основно отрицателна конотация. Тя навежда на мисълта, че останалите 
лекарствени продукти не са подложени на достатъчен контрол, а това може 
излишно да разтревожи пациента.
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Изменение 48
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59, параграф 1 се изменя, както 
следва:

Член 59, параграф 1 се изменя, както 
следва: 

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

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

Or. en

Обосновка

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.
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The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

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

Изменение 49
Anja Weisgerber

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

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:

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.“

"Този лекарствен продукт е с доказана 
полза за пациенти във Вашето 
състояние. Както и при всички 
останали лекарства, той е предмет на 
мониторинг за безопасност. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на Вашия здравен 
специалист или на <име и уеб адрес на 
националния компетентен орган.“

Or. en

Обосновка

Налице е значителен проблем със спазването на указанията, който има сериозни 
последствия за здравето на пациентите и обременява националните системи за 
здравеопазване.  Толкова строга формулировка може да накара пациентите да не 
спазват указанията за лечение и непряко да повлияят на докладването на възможни 
нежелани лекарствени реакции за продукти, които не са включени в тази продуктова 
група. 
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Изменение 50
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 65 се добавя следната буква ж): В член 65 се добавят следните букви
ж) и жа):

„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.“

„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.“

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 51
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 52
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност трябва да бъде по-прозрачна и да включва 
във все по-голяма степен пациентите.
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Изменение 53
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Всяка държава-членка не може да 
делегира задачите, които са й 
възложени по настоящия дял. Тя може 
да поиска обучение и помощ от на 
друга държава-членка, при условие че 
последната е дала писменото си 
съгласие.

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

Държавата-членка заявител и 
държавата-членка, осигуряваща 
обучението, представят подробен 
план за обучение и помощ, с изчислен 
бюджет, пред Комисията и 
агенцията, които го финансират 
посредством публични средства на 
Съюза.

Or. fr

Обосновка

Държавите-членки не следва да имат възможността да се освободят от 
отговорността си по отношение на фармакологичната бдителност.

Изменение 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управлението на средствата, 
предназначени за дейности, свързани с 
фармакологичната бдителност, 

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

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

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

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 55
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 56
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

Информацията на националните уеб портали за безопасност следва да бъде поднесена 
по лесен и разбираем начин. Документите с техническо съдържание трябва да бъдат 
представени под формата на обобщение и във версия за неспециалисти. Листовката с 
упътване и допълнителното обобщение на характеристиките на продукта следва 
също да бъдат публикувани на националните уеб портали за безопасност, тъй като 
те съдържат основна информация относно употребата на лекарствените продукти, 
която е ключова за безопасното им използване.
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Изменение 57
Anja Weisgerber

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Article 106 – point 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 получаването на разрешение 
е обвързано с определени условия или 
изисквания, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 58
Ashley Fox

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Article 106 – point 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 получаването разрешение е 
обвързано с определени условия или 
изисквания, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;

Or. en
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Обосновка

Информацията на националните уеб портали за безопасност следва да бъде поднесена 
по лесен и разбираем начин. Документите с техническо съдържание трябва да бъдат 
представени под формата на обобщение и във версия за неспециалисти. Листовката с 
упътване и допълнителното обобщението на характеристиките на продукта следва 
също да бъдат публикувани на националните уеб портали за безопасност, тъй като 
те съдържат основна информация относно употребата на лекарствените продукти, 
която е от ключово значение за безопасното им използване.

Изменение 59
Ashley Fox

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

Or. en

Обосновка

Информацията на националните уеб портали за безопасност следва да бъде поднесена 
по лесен и разбираем начин. Документите с техническо съдържание трябва да бъдат 
представени под формата на обобщение и във версия за неспециалисти. Листовката с 
упътване и допълнителното обобщението на характеристиките на продукта следва 
също да бъдат публикувани на националните уеб портали за безопасност, тъй като 
те съдържат основна информация относно употребата на лекарствените продукти, 
която е от ключово значение за безопасното им използване.
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Изменение 60
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) кратък документ, представящ 
историята на промените, нанесени в 
информацията за продукта.
Цялата информация на уеб 
порталите  за безопасността на 
лекарствата, включително 
изброената в точки от 1 до 3а от 
настоящия член, се представя по 
начин, разбираем за общата публика. 
Информацията относно 
безопасността и потенциалните 
рискове, свързани с даден лекарствен 
продукт, се предоставят в контекста 
на общите му доказани ползи.

Or. en

Обосновка

Информацията относно националните портали за безопасност на лекарствата 
следва да бъде поднесена по лесен и разбираем начин. Документите с техническо 
съдържание трябва да бъдат представени под формата на обобщение и във версия за 
неспециалисти. Листовката с упътване и допълнителното обобщение на 
характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани на националните 
портали за безопасност на лекарствата, тъй като те съдържат основна 
информация за употребата на лекарствените продукти, която е ключова за 
безопасното им използване.

Изменение 61
Anja Weisgerber

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 106 – точка 3 a (нова) и точка 3 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) най-актуалната електронна 
версия на листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките 
на продукта за всички съществуващи 
и нови лекарствени продукти; 

(3б) 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, се представя по 
начин, разбираем за общата публика. 

Or. en

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 безопасна употреба на лекарствените продукти. Поради тази причина 
листовката с упътване следва да бъде достъпна за обществеността.

Изменение 62
Ashley Fox

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 106 a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато Агенцията или националните 
компетентни органи правят публична 
информацията, посочена в параграфи 2 
и 3, всяка информация от лично 
естество или представляваща търговска 

4. Когато Агенцията или националните 
компетентни органи правят публична 
информацията, посочена в параграфи 2 
и 3, всяка информация от лично 
естество или представляваща търговска 
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тайна, се заличава, освен ако 
публичното й огласяване е необходимо 
за опазването на общественото здраве.

тайна, се заличава при консултация с 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, освен ако публичното й 
огласяване е необходимо за опазването 
на общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Консултациите с титуляря на разрешение за пускане на пазара имат голямо значение 
за гарантиране, че поверителната в търговско отношение информация не се 
разпространява неволно.

Изменение 63
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 64
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара не може да откаже доклади за 
предполагаеми странични ефекти, 
получени по електронен път или по 
какъвто и да е било друг адекватен 
начин от пациенти и здравни 
специалисти.

Or. fr

Обосновка

Важно е да не се възпрепятства докладването на страничните ефекти чрез 
поставяне на пречки от технологично естество. Някои хора нямат непременно 
достъп до интернет, или пък се затрудняват да го използват.
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Изменение 65
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 – параграф 3 – алинея 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance информация за всички 
леки предполагаеми странични ефекти, 
настъпили в Общността , като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностициране или 
лечение на заболяване, или за 
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събитието. 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, в срок от 90 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 66
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти.

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти и пациенти, като 
уточняват дали тези ефекти са 
настъпили при дози, използвани 
обикновено при човека за 
профилактика, диагностициране или 
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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.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 67
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата.

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 
за безопасността на лекарствата, както 
и по всеки друг съответстващ начин.

Or. fr

Обосновка

Важно е да не се възпрепятства докладването на страничните ефекти чрез 
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поставяне на пречки от технологично естество. Някои хора нямат непременно 
достъп до интернет, или пък се затрудняват да го използват.

Изменение 68
Philippe Juvin

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

Or. fr

Обосновка

Разширяването на понятието "страничен ефект", така че да обхване и страничните 
ефекти поради грешка на лекарствената терапия или поради употреба, 
несъответстваща на разрешеното обобщение на характеристиките на продукта 
(включително неправилна употреба и злоупотреба с лекарствени продукти), позволява 
да се изгради по-обща представа за страничните ефекти, които могат да навредят 
на пациентите. Въпреки всичко е важно да се прави ясно разграничение между 
страничните ефекти вследствие на нормални условия на употреба и останалите 
странични ефекти. Това разграничение трябва да фигурира в процедурата на 
докладване.
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Изменение 69
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти 
единствено в следните случаи:

3. Чрез дерогация от параграф 1 от 
настоящия член, титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 10, 10а или 10в, и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара на 
лекарствени продукти, посочени в 
членове 14 и 16а, са длъжни да подават 
периодични актуализирани доклади за 
безопасност за тези продукти на всеки 
три години, освен в следните случаи:

Or. fr

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 70
Антония Първанова

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 к – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативният комитет за оценка на 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност прави оценка на внесения за 
разглеждане въпрос. За целите на тази 
оценка, той може да проведе публично 
изслушване. 

2. Консултативният комитет за оценка на 
риска 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 лекарствените 
продукти за хуманна употреба. Като 
се консултира със заинтересованите 
страни, Агенцията разработва насоки 
за организирането и провеждането на 
публични изслушвания.
Публичното изслушване следва също 
да взема предвид ефективността и 
ползите на продукта, както и 
предишни оценки на съотношението 
полза/риск, извършени от Комитета 
по лекарствените продукти или 
координационната група по 
процедурата за даване на разрешение 
за пускане на пазара, посочена в член 
107л.

Or. en

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 71
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Член 1- точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 к – параграф 2 – алинея 1
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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 полза-риск в 
областта на фармакологичната 
бдителност прави оценка на внесения за 
разглеждане въпрос. За целите на тази 
оценка, той може да проведе публично 
изслушване в рамките на анализ на 
съотношението полза-риск. 

Or. fr

Обосновка

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Изменение 72
Philippe Juvin

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

Or. fr

Обосновка

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
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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 73
Philippe Juvin

Предложение за директива-акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството, 
в обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с 
упътване, предвидено в член 11, точка 
3а) и член 59, параграф 1, буква аа) от 
Директива 2001/83/EО, изменена с 
настоящата директива, държавите-
членки гарантират, че изискването се 
прилага за разрешение за пускане на 
пазара, издадено преди датата, 
определена в член 3, параграф 1, 
алинея 2 от настоящата директива, 
от подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на 
срока от три години, считано от по-
рано настъпилата дата от двете.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Добавянето на обобщение на съществената информация е излишно (обощението на 
характеристиките на даден продукт (RCP), което само по себе си е представяне на 
важната информация в синтезиран вид), може да бъде източник на заблуда за 
пациентите (те могат да подминат важна информация, вписана в RCP, но не и в 
обобщението на съществената информация) и да създаде проблеми при разчитането 
(напр. в случаите, когато листовката с информацията за пациента е написана на 
няколко езика).  



AM\803594BG.doc 45/45 PE438.448v01-00

BG

Изменение 74
Sylvana Rapti

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en


