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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

 Потребителите следва да докладват директно на националните органи. 
Децентрализираните системи на докладване, при които съобщаването за 
различни странични лекарствени ефекти (докладвани от пациенти, болници, 
здравни специалисти и фармацевтични компании) в европейската база данни се 
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координира на национално равнище, увеличават сигурността на защитата на 
данните и гарантират качеството на данните, регистрирани на европейско 
равнище.  Близостта също позволява на националните здравни органи да:
- проучат докладите, за да добавят ценна информация, като прилагат 

собствения си експертен опит;
- разберат ясно вредните ефекти, констатирани на тяхна територия;
- и да предоставят тази информация на населението на тяхната страна на 

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

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за директива– акт за изменение
Съображение 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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) В срок от три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията, след 
провеждане на консултации с 
пациентските и потребителските 
организации, организациите на 
лекарите и фармацевтичните 
компании, държавите-членки и други 
заинтересовани страни, представят 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за оценка на 
четливостта на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътвания и 
полезността им за широката 
общественост и здравните 
специалисти. След извършване на 
анализ на горепосочените данни, 
Комисията, по целесъобразност, 
представя предложения за 
подобряване на оформлението и 
съдържанието на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътвания, за да се 
гарантира, че те са ценен източник 
на информация за широката 
общественост и здравните 
специалисти. 
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и държавите-членки следва да 
докладват споменатите ефекти 
единствено в общностната база данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 57, параграф 1, буква е) 
от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-долу „базата данни 
Eudravigilance “).

(18) За да се опрости докладването на 
предполагаеми странични ефекти, 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да докладват споменатите 
ефекти единствено на държавите-
членки, а държавите-членки следва да 
докладват тези ефекти директно в  
общностната база данни и мрежата за 
обработка на данни, посочени в член 57, 
параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance “). Всяка промяна 
в националната база данни следва 
незабавно и автоматично да се 
отрази в базата данни Eudravigilance. 
Базата данни Eudravigilance и 
националната база данни следва да 
бъдат напълно оперативно 
съвместими.

Or. en

Обосновка

Само директното докладване пред компетентните национални органи на вредните 
странични ефекти от страна на пациенти, здравни специалисти и титуляри на 
разрешение за пускане на пазара на лекарствени продукти гарантира качествена база 
данни на системата Eudravigilance. То позволява да се извлече полза от техния 
експертен опит и е признание за тяхната отговорност по отношение на защитата 
на общественото здраве на национално и европейско равнище.
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Все пак е важно пациентите да имат пряк достъп до данните от базата данни 
Eudravigilance. Това гарантира, че качествената информация от обществен интерес 
е лесно достъпна и се разпространява бързо.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 24 октомври 1995 година за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни и 
на Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение 
на обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността 
и за свободното движение на такива 
данни2. С цел да се откриват, 
оценяват, разбират и 
предотвратяват страничните 
ефекти, да се определят и 
предприемат действия за намаляване 
на рисковете и повишаване на 
ползите от лекарствените продукти 
за целите на защитата на 
общественото здраве, следва да бъде 
възможно в рамките на системата 
Eudravigilance да се обработват лични 
данни, като същевременно се спазва 
законодателството на ЕС за защита 
на личните данни.
1 OВ L 281, 23.11. 1995 г., стр. 31.
2 OВ L 8, 12.1. 2001 г., стр. 1.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 странични ефекти 
следва да бъдат докладвани на <име и 
уеб адрес на компетентния 
национален орган.“ 

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/EО
Член 21 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Добавя се следният член 21a: заличава се

„Член 21a

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

1) да се предприемат определени 
мерки за безопасната употреба на 
лекарствения продукт, съдържащи се 
в системата за управление на риска;

2) да се провеждат проучвания за 
безопасност след получаване на 
разрешение;

3) да се спазват изисквания за 
регистриране или докладване на 
страничните ефекти, които са по-
строги от посочените в дял ІХ;
4) всякакви други условия или 
ограничения по отношение на 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт;

Когато е необходимо, в разрешението 
за търговия се залагат крайни срокове 
за изпълнение на условията. “

Or. en

Обосновка

Този член не предоставя добавена стойност. По отношение на пациентите, които не 
разполагат с други възможности за лечение (устойчив на полимедикаментозно 
лечение ХИВ, неизлечими ракови заболявания или ракови заболявания, при които 
наличните лечения дават слаби резултати, и др.), вече са предвидени разпоредби на 
европейско равнище и на равнището на държавите-членки за ускоряване на 
процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара. Този член би могъл да 
доведе до общото прилагане на опростени и ускорени процедури за издаване на 
разрешение за пускане на пазара дори и в случаи, в които няма неудовлетворени 
медицински потребности. 
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Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2001/83/EО
Член 27 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Най-късно в деня преди 
провеждането на заседанията на 
координационните групи трябва се 
предостави обществен достъп до 
подробните дневни редове на тези 
заседания. През месеца, последващ 
съответното заседание на 
координаторите, трябва да се осигури 
обществен достъп до подробния 
протокол от заседанието, придружен 
от взетите решения и от подробна 
информация и обяснения относно 
гласуването, включително относно 
становищата на малцинството.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 8

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:

заличава се

а) добавя се следната буква аа):
„аа) обобщение на съществената 
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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 
националния компетентен орган.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 65 се добавя следната буква 
ж):

заличава се

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки: Държавите-членки:
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 пацентите, 
лекарите, болниците, фармацевтите и 
другите здравни специалисти да 
докладват предполагаеми странични 
ефекти на националните компетентни 
органи;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първата алинея не изключва 
събирането на такси, подлежащи на 

заличава се
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плащане от титулярите на 
разрешение за пускане на пазара, за 
извършването на споменатите 
дейности от националните 
компетентни органи.

Or. en

Обосновка

Публичните органи отговарят за финансирането на фармакологичната бдителност, 
тъй като те носят отговорност за защитата на общественото здраве и тъй като 
те са поели отговорността за издаването на разрешения.

Изменение 14

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) дневните редове и подробните 
протоколи на заседанията на 
Консултативния комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност и на 
координационната група.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 – параграф3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара подават по електронен път на 
националните компетентни органи
информация за всички сериозни 
странични ефекти, настъпили на тяхна 
територия, в срок от 15 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал за 
събитието.

Or. en

Обосновка

Задължение на титулярите на разрешение за пускане на пазара е да изпращат 
възможно най-бързо информацията на националните органи, за да могат 
националните органи да имат ясна представа за страничните ефекти, проявяващи се 
на територията на тяхната държава, и при необходимост да вземат необходимите 
решения за защита на общественото здраве без излишно забавяне, в съответствие с 
принципа на предпазните мерки.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават на 
националните компетентни органи
по електронен път информация за 
всички леки предполагаеми странични 
ефекти.
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отсъствието на доклад, след деня, в 
който съответният титуляр е узнал 
за събитието. 

Or. en

Обосновка

Задължение на титулярите на разрешение за пускане на пазара е да изпращат 
възможно най-бързо информацията на националните органи, за да може те да имат 
ясна представа за страничните ефекти, проявяващи се на територията на тяхната 
държава, и при необходимост да вземат необходимите решения за защита на 
общественото здраве без излишно забавяне, в съответствие с принципа на 
предпазните мерки.

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посредством базата данни 
Eudravigilance държавите-членки имат 
достъп до докладите относно 
страничните ефекти и оценяват 
качеството на данните, получени от 
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара. По целесъобразност те включват 
пациенти и здравни специалисти в 
последващите действия по всеки доклад, 
който получават, и изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да извършват последващи 
действия по тези докладите. Титулярите 
на разрешение за пускане на пазара са 
длъжни да докладват всяка получена 
последваща информация в базата 
данни Eudravigilance .

4. Посредством базата данни 
Eudravigilance компетентните органи 
на държавите-членки имат достъп до 
докладите относно страничните ефекти 
и оценяват качеството на данните, 
получени от титулярите на разрешение 
за пускане на пазара. По 
целесъобразност те включват пациенти 
и здравни специалисти в последващите 
действия по всеки доклад, който 
получават, и извършват последващи 
действия по тези доклади. Титулярите 
на разрешение за пускане на пазара 
докладват на компетентните органи 
всяка получена последваща 
информация.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 a – параграф1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки регистрират 
всички предполагаеми странични 
ефекти, настъпили на тяхна територия, 
които са доведени до знанието им от 
здравни специалисти, болници и 
пациенти, титуляри на разрешение за 
пускане на пазара и програми за 
докладване и предотвратяване на 
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грешки на лекарствената терапия.
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 лекарствата, както и по други 
целесъобразни начини.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Обосновка

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



PA\799721BG.doc 19/20 PE431.039v01-00

BG

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 107 м
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията публикува препоръките, 
становищата и решенията, посочени в 
членове 107б—107л, посредством 
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата

Агенцията публикува периодичните 
актуализирани доклади за 
безопасност, научните доклади за 
оценка на съотношението риск- полза 
на лекарствения продукт,
препоръките, становищата и решенията, 
посочени в членове 107б-107л, 
посредством европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата.

Or. en

Обосновка

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


