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КРАТКА ОБОСНОВКА

Лекарствените продукти имат значителен принос за здравето на гражданите на ЕС. Те 
могат обаче също така да доведат до нежелани лекарствени реакции, които са причина 
за около 5% от всички хоспитализации според Европейската комисия (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 сърдечносъдови заболявания (счита се, 
че над 30 000 случая на инсулт 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 
евентуален 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 
централизирано разрешение на национално равнище, процедурата на фармакологична 
бдителност е описана в Директива 2001/83. Настоящото становище се отнася до 
изменения на Регламент 726/2004.

Комисията желае да подобри сегашната система за фармакологична бдителност чрез 
изясняване ролите на отделните действащи лица, опростяване на процедурите, 
увеличаване на прозрачността, подобряване на комуникацията, усъвършенстване 
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 направят 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:

 Обработването на личните данни на използващите лекарствен продукт, което 
става по време на няколко етапа от на процеса за фармакологична бдителност, 
следва да съответства на принципите за защита на личните данни, залегнали в 
Директива  95/46/EО.

 Предложеното обобщение на съществената информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на лекарството, следва да бъде отхвърлено, 
тъй като понятието „съществена информация” е подвеждащо и може да бъде 
разбрано погрешно. 

 Докладването от страна на пациенти може да допринесе допълнително за 
разбиране на нежеланите лекарствени реакции, какъвто е случаят с пароксетина 
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(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 нежелани лекарствени реакции (докладвани от пациенти, болници, 
здравни специалисти и фармацевтични компании) в европейската база данни се 
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 конкретен опит; 
- имат ясна представа за нежеланите реакции, констатирани на тяхна 

територия; 
- 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 
повторната проява на предотвратими нежелани лекарствени реакции чрез 
осигуряване на лесен достъп до валидирана информация. Това е ефективен 
начин за справяне с неравнопоставеността между държавите-членки, що се 
отнася до информацията относно нежеланите лекарствени реакции. Този 
публичен достъп до Eudravigilance е необходим, за да възстанови доверието на 
гражданите в способностите на органите на здравеопазването да опазват 
общественото здраве.

 Използването на интернет формат за докладването следва да се допълни с други 
средства като например електронна поща, факс и телефон, както е в САЩ и в 
Обединеното кралство, така че да не бъдат изключени онези, които нямат 
достъп или не могат да използват интернет, и да се подобри докладването от 
страна на пациенти. 

 Всички доклади за оценка относно дадено лекарство в рамките на националните 
и европейски системи за фармакологична бдителност следва да бъдат достъпни 
за обществеността. Когато е засегнат по-висш обществен интерес, какъвто е 
случаят с данните за фармакологична бдителност, винаги трябва да се гарантира 
пълно разкриване на информацията.

 Финансирането на системите за фармакологична бдителност следва да остане 
обществено, за да се признае отговорността на публичните органи за закрилата 
на населението и 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:
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Изменение 1

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пълен достъп до базата данни 
Eudravigilance имат компетентните 
органи на държавите-членки, Агенцията 
и Комисията. Титулярите на разрешения 
за пускане на пазара също имат достъп 
до нея в степен, необходима за 
спазването на техните задължения 
за фармакологична бдителност. 

2. Пълен достъп до базата данни 
Eudravigilance имат компетентните 
органи на държавите-членки, Агенцията 
и Комисията. Титулярите на разрешения 
за пускане на пазара, здравните 
специалисти и обществеността също 
имат достъп до нея, като се гарантира 
закрила на личните данни.

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността 
подходящи нива на достъп до базата 
данни Eudravigilance при гарантирана 
защита на личната данни.
Данните, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, се предоставят за 
обществен достъп в обобщена форма, 
заедно с обяснение как да се тълкуват 
данните.

Данните, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, се предоставят за 
обществен достъп в обобщена форма, 
заедно с обяснение как да се тълкуват 
данните.

Or. en

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да се 
гарантира пълно информиране на всички заинтересовани страни, по-конкретно за да 
се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на органите 
на здравеопазването. 

Изменение 2

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Отделни доклади за нежелани 3. Отделни доклади за нежелани 
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реакции, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, могат да бъдат изисквани 
от обществеността. Посочените доклади 
се предоставят от Агенцията или от 
националния компетентен орган, от 
който са поискани, в рамките на 90 дни, 
освен ако разкриването на 
информацията би изложило на риск 
анонимността на обектите на 
доклада.

реакции, съдържащи се в базата данни 
Eudravigilance, могат да бъдат изисквани 
от обществеността. Посочените доклади 
се предоставят от Агенцията или от 
националния компетентен орган, от 
който са поискани, в рамките на 90 дни, 
като се гарантира закрила на 
личните данни.

Or. en

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да се 
гарантира пълно информиране на всички заинтересовани страни, по-конкретно за да 
се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на органите 
на здравеопазването.  Следва също да се спазват регламентите за закрила на 
данните.

Изменение 3

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 26 - параграф 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) резюме от всяко заседание на 
комитетите, посочени в член 56, 
параграф 1, букви а) и аа) от настоящия 
регламент, и на координационната група 
по отношение на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

(2) подробен протокол от всяко 
заседание на комитетите, посочени в 
член 56, параграф 1, букви а) и аа) от 
настоящия регламент, и на 
координационната група по отношение 
на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност;

Or. en

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да се 
гарантира пълно информиране на всички заинтересовани страни, по-конкретно за да 
се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на органите 
на здравеопазването. 
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Изменение 4

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 28б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато в съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, Консултативният комитет за
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност направи 
препоръки за промяна, преустановяване 
на действието или отмяната на 
разрешението за пускане на пазара, 
Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба приема 
становище, като взема предвид 
препоръката, а Комисията приема 
решение в съответствие с член 10.

2. Когато в съответствие с процедурата, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност приеме 
становище за промяна, 
преустановяване на действието или 
отмяната на разрешението за пускане на 
пазара, Комисията приема решение в 
съответствие с член 10.

До становището на Консултативния 
комитет за оценка на риска в 
областта на фармакологичната 
бдителност и до решението на 
Комисията се предоставя незабавно 
обществен достъп.

Or. en

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност следва да бъде напълно прозрачна, за да се 
гарантира пълно информиране на всички заинтересовани страни, по-конкретно за да 
се възстанови доверието на пациентите и гражданите в отчетността на органите 
на здравеопазването. 

Изменение 5

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 18 - буква a
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 67 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Приходите на Агенцията се състоят от 
вноски от Общността и заплащаните от 
предприятията такси за придобиване и 
поддържане на разрешенията за пускане 
на пазара на Общността и за други 
услуги, осигурявани от Агенцията или 
от координационната група, свързани с 
изпълнението на задачите й в 
съответствие с членове 107в, 107д, 
107ж, 107л и 107с от Директива 
2001/83/EC.“

„Приходите на Агенцията се състоят от 
вноски от Общността и заплащаните от 
предприятията такси за придобиване и 
поддържане на разрешенията за пускане 
на пазара на Общността и за други 
услуги, осигурявани от Агенцията или 
от координационната група, свързани с 
изпълнението на задачите Й в 
съответствие с членове 107в, 107д, 
107ж, 107л и 107с от Директива 
2001/83/EC  и член 28б от настоящия 
регламент. Европейският парламент 
и Съветът (заедно наричани по-долу 
„бюджетен орган“) преразглеждат, 
когато това е необходимо, размера на 
финансовите вноски на Общността 
посредством оценка на 
потребностите и като вземат под 
внимание размера на съответните 
такси.“

Or. en

Обосновка

Агенцията трябва да разполага с достатъчни финансови вноски, за да бъде в 
състояние да изпълнява своите важни задачи.

Изменение 6

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква 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 

“4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
подходящо държавно финансиране, 
съответстващо на възложените 
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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.“ 

задачи.“

Or. en

Обосновка

Публичните органи са отговорни за финансирането на фармакологичната 
бдителност, защото носят отговорност за опазването на общественото здраве, 
както и за даване на разрешение за пускане на лекарства на пазара.

Изменение 7

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 
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 

заличава се
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двете настъпи по-рано.

Or. en

Обосновка

Това изменение е в съответствие с изменението на докладчика в член 11,  точка 3а и 
член 59, параграф 1, буква аа) от Директива 2001/83/ЕО. 


