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Изменение 8
Philippe Juvin 

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност” е твърде ограничаващо и пренебрегва потребността 
от анализ на съотношението между ползите и рисковете от даден лекарствен 
продукт, като набляга върху анализа само на риска, отделно от ползите. Полето на 
действие на Комитета, обаче, е „всички въпроси, свързани с фармакологичната 
бдителност” (предложение за регламент, член 1, точка 12). 

Изменението следва да се приложи в целия текст на предложението за регламент.
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Изменение 9
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара.

Изменение 10
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За да се осигурят в рамките на 
Общността хармонизирани отговори 

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

Or. fr

Изменение 11
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Когато даден лекарствен продукт е 
получил разрешение, което е обвързано 
с изискването за провеждане на 

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

проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на постоянен 
надзор на пазара. Както е при всички 
лекарствени продукти, пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

Or. en

Обосновка

Налице е сериозен проблем при спазването, който има тежки последици за здравето 
на пациентите и обременява националните здравни системи.  Такава строга 
формулировка би могла допълнително да възпре пациентите от спазване на лечението 
и непряко да засегне докладването на възможните нежелани реакции за продуктите, 
които не се включват в тази категория. Пациентите и здравните специалисти следва 
да се насърчават да докладват всички възможни нежелани реакции.

Изменение 12
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„При изпълнението на възложените му 
задачи, свързани с фармакологичната 
бдителност, комитетът се подпомага от 
Консултативния комитет за оценка на 
съотношението между ползите и 
риска в областта на фармакологичната 
бдителност, посочен в член 56, 
параграф 1, буква аа).“
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Or. fr

Обосновка

Наименованието „Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност” е твърде ограничаващо и пренебрегва потребността 
от анализ на съотношението между ползите и рисковете от даден лекарствен 
продукт, като набляга върху анализа само на риска, отделно от ползите. Полето на 
действие на Комитета, обаче, е „всички въпроси, свързани с фармакологичната 
бдителност” (предложение за регламент, член 1, точка 12). 

Изменението следва да се приложи в целия текст на предложението за регламент.

Изменение 13
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Последствие от строгото разделение на фармакологичната бдителност от 
разрешенията за пускане на пазара.
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Изменение 14
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията изготвя и публикува списък с 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, които са подложени на 
интензивен мониторинг.

Агенцията изготвя и публикува списък с 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба. 

Or. en

Обосновка

Списъкът на веществата и продуктите, подлежащи на специфични условия или 
изисквания, не трябва да бъде посочван като „подложен на интензивен мониторинг”, 
тъй като не бива различните лекарствени продукти да имат различни равнища на 
наблюдение и такава строга формулировка би могла допълнително да възпре 
пациентите от спазване на лечението.

Изменение 15
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции.

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции. Тази 
възможност за дистанционно 
подаване на декларация се предлага на 
всички граждани на държавите-
членки на Съюза на родния им език.

Агенцията предоставя също така на 
обществеността всички средства, 
позволяващи на пациентите да 
уведомят за нежелани реакции, като 
предоставянето на телефонен номер 
или на електронна пощенска кутия за 
конкретната цел.

Or. fr

Изменение 16
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) системите за управление на риска за 
лекарствените продукти, разрешени в 
съответствие с настоящия регламент;

(3) обобщение на системите за 
управление на риска за лекарствените 
продукти, разрешени в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Информацията на националните уебсайтове за лекарствена безопасност следва да 
бъде представена по лесен и разбираем начин. Техническата документация следва да 
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се представя в обобщен формат и версия за неспециалисти.  Листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани 
на националните уебсайтове за лекарствена безопасност, тъй като съдържат 
основна информация за употребата на лекарствата, ключова за безопасното им 
използване.

Изменение 17
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) списъкът с лекарствени продукти, 
подложени на интензивен 
мониторинг, посочен в член 23 от 
настоящия регламент;

(4) посоченият в член 23 от настоящия 
регламент списък с лекарствени 
продукти, чието разрешаване 
подлежи на някои условия или 
изисквания;

Or. en

Обосновка

Информацията на националните уебсайтове за лекарствена безопасност следва да 
бъде представена по лесен и разбираем начин. Техническата документация следва да 
се представя в обобщен формат и версия за неспециалисти.  Листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани 
на националните уебсайтове за лекарствена безопасност, тъй като съдържат 
основна информация за употребата на лекарствата, ключова за безопасното им 
използване.

Изменение 18
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 4



AM\804884BG.doc 11/26 PE438.462v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) списъкът с лекарствени продукти, 
подложени на интензивен 
мониторинг, посочен в член 23 от 
настоящия регламент;

(4) посоченият в член 23 от настоящия 
регламент списък с лекарствени 
продукти, чието разрешаване 
подлежи на някои условия или 
изисквания;

Or. en

Обосновка

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Изменение 19
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) 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 уебсайтове за лекарствена безопасност следва да 
бъде представена по лесен и разбираем начин. Техническата документация следва да 
се представя в обобщен формат и версия за неспециалисти.  Листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани 
на националните уебсайтове за лекарствена безопасност, тъй като съдържат 



PE438.462v02-00 12/26 AM\804884BG.doc

BG

основна информация за употребата на лекарствата, ключова за безопасното им 
използване.

Изменение 20
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) най-актуалната електронна 
версия на листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките 
на продукта за всички съществуващи 
и нови лекарствени продукти;  

Or. en

Обосновка

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Изменение 21
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (Ео) № 726/2004
Член 26 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) кратък документ, представящ 
историята на промените, нанесени в 
информацията за продукта.
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Цялата информация на уеб 
порталите  за безопасността на 
лекарствата, включително 
изброената в точки от 1 до 4б от 
настоящия член, се представя по 
начин, разбираем за общата публика.

Or. en

Обосновка

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Изменение 22
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) кратък документ, представящ 
историята на промените, нанесени в 
информацията за продукта.

Or. en

Обосновка

Информацията на националните уебсайтове за лекарствена безопасност следва да 
бъде представена по лесен и разбираем начин. Техническата документация следва да 
се представя в обобщен формат и версия за неспециалисти.  Листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани 
на националните уебсайтове за лекарствена безопасност, тъй като съдържат 
основна информация за употребата на лекарствата, ключова за безопасното им 
използване.
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Изменение 23
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) заключения от оценки, препоръки, 
становища и решения, взети от 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент и координационната група, 
националните компетентни органи и 
Комисията в рамките на процедурите от 
членове 28, 28а и 28б от настоящия 
регламент и от глава 3, раздели 2 и 3 от 
дял IX на Директива 2001/83/ЕО.

(10) заключения от оценки, препоръки, 
становища и решения, взети от 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент и координационната група, 
националните компетентни органи и 
Комисията в рамките на процедурите от 
членове 28, 28а и 28б от настоящия 
регламент и от глава 3, раздели 2 и 3 от 
дял IX на Директива 2001/83/ЕО.

Цялата информация на уеб портал за 
безопасността на лекарствата, 
включително изброената в точки от 
1 до 10 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 на националните уебсайтове за лекарствена безопасност следва да 
бъде представена по лесен и разбираем начин. Техническата документация следва да 
се представя в обобщен формат и версия за неспециалисти.  Листовката с упътване и 
обобщението на характеристиките на продукта следва също да бъдат публикувани 
на националните уебсайтове за лекарствена безопасност, тъй като съдържат 
основна информация за употребата на лекарствата, ключова за безопасното им 
използване.
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Изменение 24
Антония Първанова 

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди откриването на портала, 
Агенцията провежда консултации със 
съответните заинтересовани страни 
(включително групи пациенти, 
здравни специалисти и 
представители на промишлеността), 
за да получи тяхното становище.

Or. en

Обосновка

Преди откриването на този уебсайт изглежда важно да се проведе консултация със 
страните, заинтересовани от информацията, предоставена на портала на 
Агенцията.

Изменение 25
Ashley Fox

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 27 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията следи избрани 
медицински издания за доклади за 
предполагаеми нежелани реакции към 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, съдържащи някои активни 
вещества. Тя публикува списък на 
наблюдаваните активни вещества, както 
и на определения издания, които са 
обект на наблюдение.

1. Агенцията следи медицинските
издания за доклади за предполагаеми 
нежелани реакции към лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
съдържащи някои активни вещества. Тя 
публикува списък на наблюдаваните 
активни вещества, както и на 
определения издания, които са обект на 
наблюдение.

2. Агенцията въвежда в базата данни 2. Агенцията въвежда в базата данни 
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Eudravigilance имащата отношение 
информация, почерпена от избраната 
литература. 

Eudravigilance имащата отношение 
информация, почерпена от 
литературата.

Or. en

Обосновка

Агенцията би могла да провежда наблюдение на цялата медицинска литература за 
добре познатите вещества, иначе намерението за намаляване на работното 
натоварване на титуляря на разрешението за пускане на пазара няма да се 
осъществи, тъй като титулярят ще трябва да наблюдава литературата, която 
наблюдава Агенцията, както и всяка друга литература. 

Изменение 26
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Периодичните актуализирани 
доклади се оценяват от 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност.

3. Комитетът по фармакологична 
бдителност на ЕС извършва научна 
оценка на съотношението мужду 
риска и ползата на дадено лекарство, 
въз основа на цялата налична 
информация, в това число на 
периодичните актуализирани доклади
и данните, регистрирани в базата 
данни Eudravigilance.

Той изготвя доклад за оценка в срок до 
90 дни от получаването на периодичния 
актуализиран доклад за безопасност и го 
изпраща на титуляря на разрешението за 
пускане на пазара.

Той изготвя научен доклад относно 
съотношението между риска и 
ползата от лекарствения продукт в 
срок до 90 дни от получаването на 
периодичния актуализиран доклад за 
безопасност и го изпраща на титуляря 
на разрешението за пускане на пазара и 
на координационната група за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност.

Титулярят на разрешението за пускане 
на пазара може да изпрати своите 
коментари на Агенцията в срок до 30 
дни от получаването на доклада за 
оценка.

Титулярят на разрешението за пускане 
на пазара и координационната група за 
оценка на риска могат да изпратят
своите коментари на Комитетът по 
фармакологична бдителност на ЕС в 
срок до 30 дни от получаването на 
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доклада за оценка. 
На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност приема 
доклада за оценка със или без промени, 
като взема предвид коментарите, 
изпратени от титуляря на разрешението 
за пускане на пазара. 

На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара и от 
страна на координационната група за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност,
Комитетът по фармакологична 
бдителност на ЕС приема доклада за 
оценка със или без промени, като взема 
предвид коментарите, изпратени от 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара. 
Незабавно се осигурява публичен 
достъп до този доклад за оценка чрез 
европейски интернет портал за 
безопасността на лекарствата, 
считано от [18 месеца след датата, 
посочена в член 3].

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 27
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. В срок до 30 дни от приемането на 
доклада, Комитетът по 
фармакологична бдителност на ЕС
приема становище относно запазването, 
промяната, преустановяването на 
действието или отмяната на съответното 
разрешение за пускане на пазара. 
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преустановяването на действието или 
отмяната на съответното разрешение за 
пускане на пазара. 

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 28
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Становищата и решенията, 
посочени в параграфи 3—5 от 
настоящия член, се оповестяват 
посредством европейския уеб портал за 
лекарствена безопасност, посочен в 
член 26.

6. Докладите за оценка, становищата
и решенията, посочени в параграфи 3—
5 от настоящия член, се оповестяват 
посредством европейския уеб портал за 
лекарствена безопасност, посочен в 
член 26.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 29
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Реглаемнт (ЕО) № 726/2004
Член 56 – параграф 1 – буква aa
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

"аа) Комитет за фармакологична
бдителност, който носи отговорност за
оценката след издаването на 
разрешение за пускане на пазара за 
целите на фармакологичната 
бдителност на лекарствените 
продукти, пуснати на пазара съгласно 
централизираната процедура";

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 30
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Комитетът по фармакологична
бдителност е съставен от:

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

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

b) петима членове и петима заместници, 
назначени от Комисията след 
консултации с Европейския парламент 
въз основа на публична покана за 

b) петима членове и петима заместници, 
назначени от Комисията, сред които 
най-малко един представител на 
здравните специалисти, поне един 
представител на пациентите и поне 
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изразяване на интерес. един представител на 
потребителите, след консултации с 
Европейския парламент въз основа на 
публична покана за изразяване на 
интерес. 

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

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

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

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 31
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Членовете на Консултативния 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност и 
техните заместници се назначават въз 
основа на техния приложим опит в 
областта на фармакологичната 
бдителност и на оценката на риска на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба по начин, който да гарантира 
най-високо ниво на специализирана 

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

квалификация и широк спектър от 
приложими познания. Те са 
йерархически независими от 
комисиите, разрешаващи пускането 
на лекарствени продукти на 
националния пазар, и от Комитета 
по лекарствените продукти за 
хуманна употреба. За тази цел 
изпълнителният директор на Агенцията 
подпомага управителния съвет и 
Комисията по начин, с който да се 
гарантира, че окончателният състав на 
комитета обхваща имащите отношение 
към изпълнението на задачите на 
комитета научни области.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 32
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Членовете на Консултативния 
комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност и техните заместници се 
назначават за срок от три години, който 
може да бъде удължен еднократно. 
Комитетът избира свой председател 
сред съставящите го членове за срок от 
три години, който може да бъде 
удължен еднократно. 

3. Членовете на комитета по 
фармакологична бдителност и 
техните заместници се назначават за 
срок от три години, който може да бъде 
удължен еднократно. Комитетът избира 
свой председател сред съставящите го 
членове за срок от три години, който 
може да бъде удължен еднократно. 

Or. fr
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Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 33
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За Консултативния комитет за 
оценка на риска в областта на
фармакологичната бдителност се 
прилага член 61, параграфи 3, 4, 7 и 8.

4. За комитета по фармакологична 
бдителност се прилага член 61, 
параграфи 3, 4, 7 и 8.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 34
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Членовете на Консултативния 
комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната
бдителност и техните заместници не 
могат да търсят или да получават 
инструкции от нито един национален 
компетентен орган, организация или 
лице. Те изпълняват възложените им 

5. Членовете на комитета по
фармакологична бдителност и техните 
заместници не могат да търсят или да 
получават инструкции от нито един 
национален компетентен орган, 
организация или лице. Те изпълняват 
възложените им задължения обективно 
и безпристрастно.
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задължения обективно и 
безпристрастно.

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 

Изменение 35
Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 61a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Представителите на 
националните компетентни органи 
имат право да присъстват на всички 
заседания на Консултативния 
комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност с цел да се улесни 
необходимата координация между 
задачите на Агенцията и работата 
на националните компетентни 
органи. Те могат, ако им бъде
поискано, да предоставят пояснения 
или информация, но нямат право да 
се стремят да оказват влияние върху 
разискванията.“

заличава се

Or. fr

Обосновка

Привеждане в съответствие с новата архитектура на Агенцията, която разделя 
строго фармакологичната бдителност от разрешенията за пускане на пазара. 
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Изменение 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – алинея б
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

"4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Това не 
изключва събирането на такси, които 
се заплащат от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
провеждането от страна на 
Агенцията на посочените дейности.“

"4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията и са 
обект на подходящо държавно 
финансиране, съответстващо на 
възложените задачи. Това не изключва 
непрякото събиране на допълнителни 
средства за осъществяване на 
дейностите на Агенцията, при 
условие че нейната независимост бъде 
абсолютно гарантирана.

Or. fr

Обосновка

Абсолютната финансова независимост на дейностите, свързани с фармакологичната 
бдителност, трябва да бъде гарантирана. Следователно трябва да се избегне 
прякото събиране на средства, което може да доведе до отношения на "заплащане за 
извършена услуга".

Изменение 37
Philippe Juvin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискването за включване на 
обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 

заличава се
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лекарството, в обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в 
опаковката, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с Директива …/…/ЕО, което 
се прилага за лекарствените 
продукти, разрешени съгласно 
Регламент (ЕО) № 726/2004 по силата 
на член 9, параграф 4, букви а) и г) от 
него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора 
алинея от настоящия регламент, 
считано от подновяването на 
посоченото разрешение или от 
изтичането на период от три години, 
който започва да тече от посочената 
дата, в зависимост от това кое от 
двете настъпи по-рано.

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 38
Антония Първанова

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Изискването за включване на 
обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 

1. Изискването, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
Директива …/…/ЕО, което се прилага за 
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лекарството, в обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътвания в 
опаковката, предвидено в член 11, 
точка 3а и в член 59, параграф 1, буква 
аа) от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
Директива …/…/ЕО, което се прилага за 
лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 по 
силата на член 9, параграф 4, букви а) и 
г) от него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора алинея 
от настоящия регламент, считано от 
подновяването на посоченото 
разрешение или от изтичането на период 
от три години, който започва да тече от 
посочената дата, в зависимост от това 
кое от двете настъпи по-рано.

лекарствените продукти, разрешени 
съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 по 
силата на член 9, параграф 4, букви а) и 
г) от него, се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, посочена в член 3, втора алинея 
от настоящия регламент, считано от 
подновяването на посоченото 
разрешение или от изтичането на период 
от три години, който започва да тече от 
посочената дата, в зависимост от това 
кое от двете настъпи по-рано.

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. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


