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Изменение 9

Ashley Foxимето на от името на групата ECR
Anja Weisgerber от името на групата PPE

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
за придружителни мерки в допълнение 
към превенцията и лекарското лечение, 
както и за информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“).

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
основани на научно наблюдение,  за 
придружителни мерки в допълнение 
към превенцията и лекарското лечение, 
както и за информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“), освен ако 
съдържанието на тази информация 
вече не е проверено от компетентен 
национален орган, и Агенцията или 
национален компетентен орган не  
наблюдават мерките, които 
производителят трябва да вземе след 
уведомяването за нежеланите 
лекарствени реакции, както и 
последващото незабавно 
актуализиране на литературата, 

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали бюрократичната тежест във връзка с 
изискването цялата информация, свързана с продукта, да бъде прегледана от 
Агенцията.

Изменение 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
за придружителни мерки в допълнение 
към превенцията и лекарското лечение, 
както и за информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“).

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди да 
бъдат предоставени на 
разположение, подлежат на контрол от 
страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
за придружителни мерки в допълнение 
към превенцията и лекарското лечение, 
както и за информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с "принципа на 
търсене", при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
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имат нужда от нея (обратно на "принципа на натрупване", при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 11
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни 
изследвания, за придружителни мерки 
в допълнение към превенцията и 
лекарското лечение, както и за 
информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста 
на болестното състояние, срещу 
което се провежда превенция или 
лечение. В случая на лекарствените 
продукти за хуманна употреба съгласно 
дял II от Регламент (ЕО) № 726/2004, 
следва да се въведат и разпоредби 
относно някои видове информация, 
подлежащи на предварителен контрол 
от Европейската агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „Агенцията“).

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. В случая 
на лекарствените продукти за хуманна 
употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“), и Агенцията да 
наблюдава мерките, които 
производителят трябва да вземе след 
уведомяването за нежеланите 
лекарствени реакции, както и 
последващото актуализиране на 
литературата.

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение е свързано с информация, която не е одобрена от 
компетентните органи по време на регистрирането на лекарствени продукти и 
всъщност представлява скрита информация в рамките на "принципа на търсене". 
Всеки вид информация, която е от значение и се отнася до изследванията, се включва 
в листовките за пациента и в обобщението на характеристиките на продукта, което 
е част от регистрационното досие за одобрение.  
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Изменение 12

Ashley Foxимето на от името на групата ECR
Anja Weisgerber от името на групата PPE

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20 б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 
същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията преди разпространяването Й.

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 
същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията или на компетентен 
национален орган преди 
разпространяването й

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да намали бюрократичната тежест във връзка с 
изискването цялата информация, свързана с продукта, да бъде прегледана от 
Агенцията.

Изменение 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20 б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 
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същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията преди разпространяването 
й.

същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията преди да бъде предоставена 
на разположение.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с "принципа на 
търсене", при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на "принципа на натрупване", при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20 б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 титулярят на 
разрешение за пускане на пазара 
представя на Агенцията макет на 
информацията, която подлежи на
разпространение.

2. За целите на параграф 1 титулярят на 
разрешение за пускане на пазара 
представя на Агенцията макет на 
информацията, която подлежи да бъде 
предоставена на разположение.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с "принципа на 
търсене", при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на "принципа на натрупване", при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   



PE439.867v01.00 8/9 AM\808731BG.doc

BG

Изменение 15
Anja Weisgerber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20 б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни 
след уведомяването. Ако Агенцията на 
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за 
приета и може да бъде публикувана.

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни 
след уведомяването.

Or. en

Обосновка

Срокът за представяне на възражението в рамките на 60 дни може да е кратък за 
Европейска агенция по лекарствата (EMA);  особено при положение че  броят на 
заявления не може да бъде изчислен в момента. С цел избягване на ситуация, в която 
разрешението се дава автоматично поради това, че ЕМА е претоварена с искания, 
настоящата разпоредба следва да бъде заличена.

Изменение 16
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20 б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни 

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО, като обоснове 
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след уведомяването. Ако Агенцията на
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

своето решение, в срок от 90 дни след 
уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 90 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

Or. en

Обосновка

Изискването Европейската агенция по лекарствата да обосновава решението си ще 
позволи по-голяма прозрачност и ефективност в процеса на изготвяне на 
информацията. Времевото ограничение от 60 дни, наложено от Комисията, за 
мълчаливо одобрение на информацията, която трябва да бъде предоставена на 
разположение от страна на титулярите на разрешения за пускане на пазара, 
изглежда недостатъчно Агенцията да може правилно да изпълнява задачите си. Срок 
от 90 дни изглежда по-подходящ, при положение че с него се позволява на Агенцията 
да проверява информацията и същевременно не възпрепятства пациентите да се 
възползват възможно най-скоро от нови иновационни лекарства. 


