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КРАТКА ОБОСНОВКА

С тези две предложение (за регламент и за директива) относно фармакологичната 
бдителност, ние се намираме в центъра на най-актуалните проблеми. Полемиката около 
ваксината срещу грип AH1N1, пусната на пазара след една много кратка процедура, 
илюстрира загубата на доверие на гражданите в способността на органите на властта да 
гарантират тяхната закрила. Неотдавна извършено изследване посочва, че 61% от 
френските доктори не възнамеряват да се ваксинират. Този контекст още повече 
изтъква необходимостта Европейският съюз да възприеме една ефикасна политика за 
фармакологична бдителност с оглед спокойствието и защитата на гражданите.

През последните години за съжаление можем да посочим няколко случая на 
медикаменти, които макар и да са били пуснати на пазара след провеждането на 
класическа процедура, предизвикаха нежелани реакции, които не могат да бъдат 
пренебрегнати:
- rofecoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): противовъзпалителен препарат, не по-ефикасен 

от ибупрофен, предизвикал хиляди смъртни случаи вследствие на сърдечно-съдови 
инциденти, получил разрешение през 1999 г. и изтеглен от пазара през 2004 г.
- paroxetine: антидепресант (Deroxat°, Seroxat°), увеличаващ риска от самоубийство;
- rimonabant (Acomplia®): медикамент срещу затлъстяването, пуснат на пазара без 
достатъчна оценка и изтеглен от европейския пазар година и половина по-късно.
Няколко съдебни процеса показаха, че фармацевтичните предприятия имат склонност 
да прикриват колкото се може по-дълго информация относно нежелани реакции на 
техните лекарствени продукти, която би могла да навреди на продажбите.
Във всеки от тези случаи констатирахме, че тромавостта на процеса на вземане на 
решение и задържането на информация относно страничните ефекти са ощетили 
пациентите.

Цената за хората от подобни нежелани лекарствени реакции е недопустима, а колкото 
до финансовите щети – те са огромни и се понасят от обществото като цяло, тъй като 
5% от хоспитализациите и 5% от причините за смърт, настъпила в болница, се дължат 
именно на тях.

От оценката до пускането на пазара, през надзора и информацията за лекарствения 
продукт

Преди разрешението за пускане на пазара (РПП), трябва да се извърши оценка на 
лекарствения продукт. Това става в ограничен период от време и с избрана група 
пациенти. На фармакологичната бдителност се пада задачата да обогати впоследствие 
нашите познания за нежеланите лекарствени реакции и да ограничи щетите от тях сред 
населението.

Докладчикът се опасява, че директивата прави системата за фармакологична 
бдителност по-слаба, вместо да я укрепи, поради следните причини:

1. Плановете за управление на риска и други изследвания, извършвани след 
получаването на разрешение могат да послужат като претекст за олекотяване на 



PE430.773v02-00 4/41 AD\812590BG.doc

BG

процеса на оценка преди предоставянето на разрешение за пускане на пазара. Това 
трябва да остане изключение.

2. Отмяната на изискването за публично финансиране заплашва да превърне системата 
за фармакологична бдителност в доставчик на услуги на фармацевтичните компании.
Вместо това докладчикът предлага да бъдат засилени независимите национални и 
регионални системи за фармакологична бдителност;

3. Засилването на контрола на компаниите върху събирането, анализа и тълкуването на 
данните ги поставя в недопустима ситуация на конфликт на интереси. Компаниите 
следва да могат да участват в изследването на нежелани лекарствени реакции, но под 
контрола на органите на властта и в никакъв случай от позицията на монопол.

4. Организацията за разпределяне на данните, складирани директно в електронната 
мегабаза данни Eudravigilance, без процедура позволяваща да се гарантира качеството 
на съдържанието на Eudravigilance. Докладчикът предлага Eudravigilance да бъде 
захранвана изключително от компетентните в областта на фармакологичната 
бдителност органи на държавите-членки (не с директно захранване от пациентите, нито 
от фармацевтичните компании, което създава опасност от твърде много излишна 
информация, която би направила необходимите данни неизползваеми).

5. Твърде ограничения достъп на широката общественост и независимите експерти до 
базата данни Eudravigilance. Прозрачността по отношение на данните на 
фармакологичната бдителност е необходима, за да възвърнем доверието на гражданите 
в органите в областта на здравеопазването.

Няколко от предложенията са все още твърде плахи и следва да бъдат подсилени:

1. Формалното основаване на европейски консултативен комитет за управление на 
рисковете, който реално няма да има повече правомощия и независимост отколкото 
настоящата работна група за фармакологична бдителност, не осигурява значима 
добавена стойност.
2. Липсата на прозрачност във връзка с данните за фармакологичната бдителност си 
остава системно явление: например, няма достъп до периодичните актуализирани 
доклади за безопасност, под претекст за запазване на търговската тайна. До тези 
доклади, както и до всички доклади за оценка трябва незабавно да бъде осигурен 
публичен достъп.

В заключение :
 засилване на критериите, позволяващи издаването на разрешения за пускане 

на пазара на по-надеждна основа, което включва изискването едно ново 
лекарство да води до реален терапевтичен напредък; да не се генерализира 
"ускорената процедура";

 гарантиране качеството на данните от фармакологичната бдителност
 осигуряване на средства за една по-ефикасна публична фармакологична 

бдителност
 Засилване на прозрачността
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика 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 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За по-голяма яснота определението
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща не само 
вредни и нежелателни реакции в 
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 
употреба и злоупотреба с продукта.

(5) За по-голяма яснота определението 
на страничен ефект следва да се измени, 
за да се гарантира, че обхваща не само 
вредни и нежелани реакции в резултат 
на разрешена употреба на лекарствен 
продукт, при дози, използвани 
обикновено при човека, но също и 
вредни и нежелани реакции 
вследствие на грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на
продукта, включително неправилна 
употреба и злоупотреба с продукта.  

Обосновка

Дефиницията на понятието „страничен лекарствен ефект” е насочено към всички 
нежелани реакции, предизвикани от неправилна употреба, включително и грешки на 
лекарствената терапия. Директивата обаче няма за цел да информира най-общо за 
евентуални грешки в лекарствената терапия, а да ги свърже с непредвидените 
лекарствени ефекти.

Изменение 2

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Планирането на фармакологичната 
бдителност за всеки отделен лекарствен 
продукт от страна на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да бъде извършвано в контекста на 

(7) Планирането на фармакологичната 
бдителност за всеки отделен лекарствен 
продукт от страна на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да бъде извършвано в контекста на 
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система за управление на риска и да 
бъде пропорционално на 
идентифицираните и потенциалните 
рискове и необходимостта от 
допълнителна информация за 
лекарствения продукт. Следва също 
така да бъде предвидено, че всички 
ключови мерки, съдържащи се в 
системата за управление на риска, са 
включени като условия в разрешението 
за търговия.

система за управление на риска и да 
бъде пропорционално на 
идентифицираните и потенциалните 
рискове и необходимостта от 
допълнителна информация за 
лекарствения продукт. Следва също 
така да бъде предвидено, че всички 
ключови мерки, съдържащи се в 
системата за управление на риска, са 
включени като условия в разрешението 
за търговия. Ако условията, които са 
включени в разрешението за пускане 
на пазара, не бъдат изпълнени в 
съответния срок, компетентните 
органи следва да разполагат с 
правомощието и подходящите 
средства незабавно да прекратят 
временно или да отменят дадените 
разрешения за пускане на пазара..

Обосновка

Опитът показва, че в много случаи дружествата, от които се е изисквало да 
извършат проучвания за безопасност след получаване на разрешение, не са спазили 
въпросното изискване. В резултат на това лекарите и пациентите продължават да 
бъдат несигурни относно действителните ползи от някои изключително важни 
лекарства за лечение на заболявания като рак и сърдечни болести. Ето защо е 
необходимо в законодателството да се въведат по-строги изисквания с цел да се 
гарантира, че фармацевтичните дружества извършват проучванията, за които са 
поели ангажимент.

Изменение 3

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да бъде гарантирано събирането 
на необходимите допълнителни данни 
относно безопасността на разрешените л
екарствени продукти, на компетентните 
органи следва да бъде дадено правото 
при издаването на разрешението за 
пускане на пазара или по-късно да 
изискват проучвания за безопасност 
след получаване на разрешение, като 
това изискване следва да бъде включено 

(8) За да бъде гарантирано събирането 
на необходимите допълнителни данни 
относно безопасността на разрешените л
екарствени продукти, на компетентните 
органи следва да бъде дадено правото 
при издаването на разрешението за 
пускане на пазара или по-късно да 
изискват проучвания за безопасност 
след получаване на разрешение, като 
това изискване следва да бъде включено 
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като условие на разрешението за 
търговия.

като условие на разрешението за 
търговия. Ако условията, които са 
включени в разрешението за пускане 
на пазара, не бъдат изпълнени в 
определения срок, компетентните 
органи следва да разполагат с 
правомощието и подходящите 
средства незабавно да прекратят 
временно или да отменят дадените 
разрешения за пускане на пазара.

Обосновка

Опитът показва, че в много случаи дружествата, от които се е изисквало да 
извършат проучвания за безопасност след получаване на разрешение, не са спазили 
въпросното изискване. В резултат на това лекарите и пациентите продължават да 
бъдат несигурни относно действителните ползи от някои изключително важни 
лекарства за лечение на заболявания като рак и сърдечни болести. Ето защо е 
необходимо в законодателството да се въведат по-строги изисквания с цел да се 
гарантира, че фармацевтичните дружества извършват проучванията, за които са 
поели ангажимент.

Изменение 4

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) В случаите, когато при наличието 
на неудовлетворени медицински 
потребности лекарствен продукт е 
разрешен, при условие че се спазва 
изискването да се проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, или когато са налице 
условия или ограничения по отношение 
на безвредната и ефективна употреба на 
лекарствения продукт, лекарственият 
продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара.
Необходимо е да се гарантира, че една 
засилена система за фармакологична 
бдителност няма да доведе до 
прибързано издаване на разрешения за 
пускане на пазара. Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да докладват всички 
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лекарствата, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „Агенцията“).

предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции на подобни лекарствени 
продукти, които следва да бъдат 
обозначени със специален знак на 
външната опаковка и съответно 
обяснение в листовката с упътване,
като актуализиран списък на подобни 
лекарствени продукти, който е 
публично достояние, следва да бъде 
поддържан от Европейска агенция по 
лекарствата, създадена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 март 2004 г. за 
установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на 
лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на 
Европейска агенция по лекарствата 
(наричана по-долу „Агенцията“).

Обосновка

Специалните предупреждения за лекарствени продукти, подложени на интензивен 
мониторинг, ще помогнат както на здравните специалисти, така и на пациентите да 
идентифицират новите лекарствени продукти, подложени на интензивен 
мониторинг, и биха повишили – съгласно препоръките в доклада за 2006 г. на 
Института по медицина на САЩ – тяхната осведоменост относно докладването на 
всякакви нежелани реакции, които могат да се появят. Тази мярка би могла да бъде 
подобрена допълнително, ако в карето се добави пиктограма, като например черният 
триъгълник (...), който е вече познат и се използва в някои държави-членки.

Изменение 5

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да могат здравните 
специалисти и пациентите лесно да 
идентифицират информацията, 
имаща най-голямо отношение към 
лекарствата, които употребяват, 
обобщението на характеристиките 
на продукта и листовката с упътване 
следва да включват кратък раздел 
относно ключовата информация за 

(10) В срок от пет години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията, след 
провеждане на консултации с 
пациентските и потребителските 
организации, организациите на 
здравните специалисти, държавите-
членки и други заинтересовани 
страни, следва да представи на 
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лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него.

Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на четивността на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътвания. След извършване на 
анализ на тези данни, Комисията, по 
целесъобразност, следва да представи 
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.

Обосновка

Понятието за обобщение създава проблем, по-важно е листовката да бъде четлива, 
за да се гарантира, че пациентът ще прочете всичката необходима информация.

Изменение 6

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Всяка държава-членка следва да 
носи отговорността за наблюдението 
на нейна територия на нежеланите 
реакции. За допълнително повишаване 
на нивото на експертните познания в 
областта на фармакологичната 
бдителност, държавите-членки 
следва да бъдат насърчавани да 
организират обучения и редовно да 
обменят информация и експертни 
познания.

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на нейна територия.
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Изменение 7

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. За същата цел
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара следва да предоставят на 
органите предварително 
предупреждение относно съобщения, 
свързани с безопасността, а органите 
следва да предоставят един на друг 
такива предупреждения.

(19) За да се повиши нивото на 
прозрачност относно процесите на 
фармакологичната бдителност, 
държавите-членки следва да създадат и 
поддържат уеб портали за безопасността 
на лекарствата. От титулярите на 
разрешение за пускане на пазара следва 
да се изисква да представят на 
органите съобщенията, свързани с 
безопасността, които възнамеряват да 
разпространяват с цел предварително 
одобрение. При наличието на подобно 
искане органите следва незабавно да си 
предоставят един на друг 
предварителни предупреждения
относно тези съобщения, свързани с 
безопасността.

Обосновка

Важно е да се гарантира, че информацията относно лекарствените продукти, която 
дружествата предоставят на широката публика, не е промоционална. Изискването 
за предварително одобрение на информацията вече се прилага по отношение на 
листовките с упътвания, обществените кампании, както и в предложението относно 
информирането на широката общественост относно медикаментите, отпускани по 
лекарско предписание, което в момента се разглежда; от съображения за 
последователност то също така следва да се прилага и по отношение на 
информацията в областта на фармакологичната бдителност.

Изменение 8

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) С оглед опазването на 
общественото здраве, от страна на 
националните компетентни органи 
следва да е налице адекватно 

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

финансиране на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.

Обосновка

Дейностите по фармакологичната бдителност следва да подлежат на публично 
финансиране с цел да се гарантира тяхната независимост, както и поради 
необходимостта от това държавите-членки да носят пълната отговорност за 
фармакологичната бдителност (включително и по отношение на финансирането), 
тъй като те поемат разходите, свързани със страничните ефекти, както по 
отношение на заболяваемостта, така и на смъртността. Европейската комисия 
твърди, че „според общите оценки 5 % от всички хоспитализации се дължат на 
страничен лекарствен ефект, 5 % от всички болнични пациенти страдат от 
страничен лекарствен ефект и страничните лекарствени ефекти са петата най-
разпространена причина за смърт, настъпила в болница.“

Изменение 9

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Настоящата директива следва 
да 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 данни1

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 
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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. Тази цел 
представлява значим обществен 
интерес, който е обоснован, при 
условие че обработката на 
подлежащи на идентификация 
здравни данни се прави единствено, 
когато това е необходимо и че 
участващите в процеса извършват 
оценка на необходимостта от 
обработка на такива данни на всеки 
етап от процеса на фармакологична 
бдителност.
1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
2 OВ L 8, 12.1. 2001 г., стр. 1.

Обосновка

Предложението обхваща лична информация от особено чувствителен характер, 
която следва да бъде изцяло защитена. Вж. също становището на Европейския 
надзорен орган по защита на данните от април 2009 г.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) точка 11 се заменя със следното: заличава се
(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“;
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Обосновка

Предлага се да се вземе първоначалната формулировка (член 1, точка 11 от 
консолидираната Директива 2001/83/ЕО), която изрично пояснява, че става дума за 
нормални условия на употреба и не допуска объркване със случаите на неправилна 
употреба или злоупотреба.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Предполагаем страничен ефект :
страничен ефект, по отношение на 
който не може да бъде изключена 
причинно-следствена връзка между 
събитието и лекарствения продукт“.;

(14) Предполагаема нежелана 
лекарствена реакция: непредвидено 
събитие, по отношение на което не 
може да бъде изключена причинно-
следствена връзка между събитието и 
лекарствения продукт.

Обосновка

Понятието „страничен ефект” (adverse reaction)  следва да се замени с използваното 
от специалистите и международно по-употребяваното понятие „нежелана 
лекарствена реакция" (adverse drug reaction). Редакционна бележка: В останалата 
част от текста на директивата, а също и в Регламент (ЕО) № 726/2004 следва да се 
предприемат съответните изменения, в случай че този текст бъде приет.

Изменение 12

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на разрешен лекарствен 
продукт, провеждано с цел да се 
идентифицира, характеризира или 
определи размерът на риска по 
отношение на разрешения лекарствен 
продукт, потвърди профилът на 
безопасност на лекарствения продукт 

(15) Проучвания в областта на 
фармакологичната бдителност след 
получаване на разрешение: всяко 
проучване на лекарствен продукт, 
който е бил преждевременно 
разрешен по съображения за 
общественото здраве и при липсата 
на терапевтична алтернатива, или 
извършено по искане на здравните 
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или измери ефективността на мерките за 
управление на риска.“;

органи след пускането на пазара на 
даден лекарствен продукт, 
провеждано с цел да се идентифицира, 
характеризира или определи размерът
на риска от нежелани реакции по 
отношение на разрешения лекарствен 
продукт, или да се определи профилът
на нежелани реакции на лекарствения 
продукт и неговият баланс риск-полза 
или да се измери ефективността на 
мерките за управление на риска.

Обосновка

Проучването след получаване на разрешение има за цел да проследят нежеланите 
реакции на лекарствените продукти върху човека. Тя няма за цел да наблюдава 
"безопасността след получаване на разрешение". Проучванията за безопасност не 
бива да служат за лесното получаване на разрешения за пускане на пазара, при 
липсата на достатъчно задълбочена оценка.

Изменение 13

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) Система за управление на риска:
набор от дейности и интервенции на
фармакологичната бдителност, 
предназначени за идентифициране, 
характеризиране, предотвратяване или 
свеждане до минимум на рисковете, 
свързани с лекарствен продукт, 
включително оценка на ефективността 
на тези интервенции;

(28б) Система за управление на риска:
набор от специфични дейности и 
интервенции на фармакологичната 
бдителност, предназначени за 
определяне на размера или
предотвратяване на вече установени 
рискове, или на рискове 
идентифицирани впоследствие, 
свързани с лекарствен продукт, 
включително оценка на ефективността 
на тези интервенции, или за ранно 
идентифициране на нови рискове.

Обосновка

Всички лекарствени продукти, намиращи се на европейския пазар, трябва да бъдат 
строго проследявани от общата система за фармакологична бдителност, чиято 
ефикасност трябва да бъде засилена едновременно на европейско и национално 
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равнище. Една система за управление на рисковете не бива да има за цел 
„идентифицирането на рисковете от даден лекарствен продукт”: това е ролята на 
оценката, извършваща се преди разрешението за пускане на пазара. Системата за 
управление на рисковете трябва да позволява предотвратяването на вече 
идентифицираните благодарение на оценката преди разрешението за пускане на 
пазара рискове.

Изменение 14

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 28 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, използвана от
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и от държавите-членки за 
изпълнение на задачите и 
отговорностите, изброени в дял IX, и 
предназначена за осъществяване на 
мониторинг на безопасността на 
разрешените лекарствени продукти и 
за откриване на всяка промяна на 
техния баланс риск- полза;

(28в) Система за фармакологична 
бдителност: система, позволяваща на
титулярите на разрешение за пускане на 
пазара и на държавите-членки да 
изпълняват задачите и отговорностите, 
изброени в дял IX:

а) събиране на информация от полза 
за надзора на лекарствените 
продукти, по-специално информация 
относно предполагаемите нежелани 
лекарствени реакции, включително в 
случаите на неправилна употреба, 
злоупотреба с лекарствени продукти 
и грешки на лекарствената терапия;
и

б) научна оценка на тази информация 
с оглед откриването на всяка промяна в 
баланса риск-полза на разрешените 
лекарствени продукти.

Обосновка

Фармакологичната бдителност е научна дисциплина за наблюдение преди всичко в 
полза на пациентите. Тя няма за задача да осъществява мониторинг върху 
"безопасността на лекарствените продукти" (неясна формулировка, използваща 
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заблуждаващ речник с положителна конотация): данните в областта на 
фармакологичната бдителност не са търговски данни, събирани от компаниите в 
рамките на следпродажбеното обслужване. Фармакологичната бдителност има за 
цел да осъществява мониторинг върху нежеланите реакции на лекарствените 
продукти при човека.

Изменение 15

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква г а) (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точки 32 а), 32 б) и 32 в) (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) Добавят се следните точки :
„32a) Грешка на лекарствената 
терапия: неумишлен пропуск или 
действие по отношение на даден 
лекарствен продукт, който може да 
бъде причината за риск или за 
възникването на нежелана реакция у 
пациента. Лекарствената грешка 
сама по себе си може да бъде 
избегната, тъй като тя 
свидетелства за това, което е 
трябвало да се направи, а не е било 
направено в рамките на 
медикаментозното лечение на даден 
пациент. Лекарствената грешка 
може да се отнася до един или повече 
етапи от пътя на лекарствения 
продукт, като например до избора от 
лекарствения списък, предписването, 
предоставянето, анализа на 
рецептите, изготвянето на галенови 
препарати, складирането, 
доставката, приема на лекарството, 
информацията и проследяването от 
страна на лекуващия лекар, както и 
до междинните стъпки, каквито са 
предаването или транскрипциите.
32б) Неправилна употреба: употреба 
на лекарствен продукт, която не 
съответства на препоръките от 
обобщението на характеристиките 
на продукта.
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32в) Медицински оправдана употреба 
извън показанията: частен случай на 
употреба, умишлено 
несъответстваща на препоръките от 
частта „показания” на обобщението 
на характеристиките на продукта, 
но основаваща се на данните от 
оценката.”

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавя се следната точка 3а: заличава се
„3а) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безвредната и ефективна употреба на 
лекарството;“

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, обобщението включва 
следното:  

а) декларация, в която се казва: „Този 
наскоро разрешен лекарствен продукт, 
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е предмет на интензивен мониторинг с 
цел повишаване на осведомеността 
относно свързаните с него нежелани 
лекарствени реакции. Всички 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции следва да бъдат докладвани на 
<име, уеб адрес, пощенски адрес и 
телефонен номер на компетентния 
национален орган, или да бъдат 
докладвани направо в аптеката.“;

б) удивителен знак, вписан в червен 
триъгълник. Този символ се поставя и 
на външната опаковка, придружен от 
посочване, че се препоръчва да бъде 
прочетена приложената в
опаковката листовка преди приемане 
на лекарствения продукт.

Обосновка
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Изменение 18

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 
риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 
продукт. Докладът за оценка се 
актуализира всеки път, когато е налице 

4. Националните компетентни органи 
изготвят доклад за оценка и коментари 
по документацията по отношение на 
резултатите от фармацевтичните и 
предклинични тестове, клиничните 
изпитания и системата за управление на 
риска и системата за фармакологична 
бдителност на съответния лекарствен 
продукт. Докладът за оценка описва 
естественото развитие на 
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нова информация от значение за 
оценката на качеството, безопасността и 
ефикасността на съответния лекарствен 
продукт.

заболяването и, по целесъобразност, 
вече съществуващите лечения.
Докладът за оценка се актуализира 
всеки път, когато е налице нова 
информация от значение за оценката на 
качеството, безопасността и 
ефикасността на съответния лекарствен 
продукт.

Изменение 19

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 21 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Ако лекарственият продукт посреща 
неудовлетворени медицински нужди и 
ако съотношението риск – полза 
може да се счита за положително,
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;

(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;

(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;

(3) да се спазват изисквания за 
регистриране или докладване на 
нежелани лекарствени реакции, 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;

(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.

Когато е необходимо, в разрешението за 
търговия се залагат крайни срокове за 
изпълнение на условията. Ако 
условията, които са включени в 
разрешението за търговия, не бъдат 
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изпълнени в съответния срок, 
компетентните органи разполагат с 
правомощията и подходящите 
средства незабавно да спрат 
действието на дадените разрешения 
за търговия или да ги отменят.

Обосновка

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Изменение 20

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/83/ЕО
Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на текущата оценка на 
баланса риск-полза националният 
компетентен орган може по всяко време 
да поиска от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара да предостави данни 
в доказателство на запазването на 
благоприятен баланс риск-полза.

4. За целите на текущата оценка на 
баланса риск-полза националният 
компетентен орган може по всяко време 
да поиска от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара и от неговата 
система за фармакологична 
бдителност да предоставят
необходимите данни за преоценка на
баланса риск-полза.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се координационна група за 1. Създават се две координационни 
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следните цели: групи:

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

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

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

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

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

За изпълнението на задачите, с които 
е натоварена, координационната 
група за процедурите на взаимно 
признаване и за децентрализираните 
процедури бива подпомагана от 
комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба, 
посочен в член 5, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.
б) Координационна група за оценка на 
риска в областта на 
фармакологичната бдителност е 
натоварена със следните задачи:
(i) разглеждане на въпроси, свързани с 
фармакологичната бдителност по 
отношение на лекарствените 
продукти, разрешени от държавите-
членки, в съответствие с членове 
107в, 107д, 107ж, 107л и 107с;
(ii) разглеждане на всички въпроси, 
свързани с промените в условията на 
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разрешенията за търговия, издадени 
от държавите-членки, в 
съответствие с член 35, параграф 1, 
за въпросите отнасящи се до 
фармакологичната бдителност.

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

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

Агенцията осигурява секретариата на 
тези координационни групи.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За изпълнението на своите задачи на 
фармакологичната бдителност, 
координационната група се подпомага 
от комитета по фармакологична
бдителност, посочен в член 56, параграф 
1, буква аа) от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

Обосновка

Необходима е хоризонтална промяна в предложението. С предложението се създава 
Консултативен комитет за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност, на който се възлагат важни задачи в областта на фармакологичната 
бдителност, но който получава само обикновена консултативна роля и никакви 
правомощия – ето защо ролята на комитета следва да бъде засилена и това трябва 
да бъде отразено в неговото наименование.
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Изменение 23

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 27 – параграф 2 – алинея 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Член 63 от Регламент (ЕО) № 726/2004 
се прилага за координационните групи
по отношение на прозрачността и 
независимостта на техните членове 
както от Агенцията, така и от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара.

Член на една координационна група не 
може същевременно да бъде член на 
другата.

Членовете на координационната 
група за оценка на рисковете в 
областта на фармакологичната 
бдителност са йерархически 
независими от националните служби, 
натоварени с предоставянето на 
разрешенията за пускане на пазара.
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) добавя се следната буква аа): заличава се
„аа) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството;“

Изменение 25

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква a а) (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следната буква за):
„за) част от листовката, която 
може да се отдели и която
пациентът може да откъсне, 
съдържаща следната декларация:
„предполагаемите нежелани 
лекарствени реакции следва да бъдат 
докладвани на Вашия лекар, на Вашия 
фармацевт или на <име, уеб адрес, 
пощенски адрес и/или телефонен и 
факс номер на националния 
компетентен орган.“

Изменение 26

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 - параграф 1 - алинеи 2, 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочената в първа алинея, буква аа) 
информация се представя в каре, 
оградено с черна рамка. Всеки нов или 
изменен текст се представя в 
продължение на една година с 
удебелен шрифт и се предхожда от 

следния символ  и текста „Нова 
информация“.
За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички
предполагаеми странични ефекти
следва да бъдат докладвани на <име и 
уеб адрес на компетентния национален 
орган.“

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 
мониторинг за безопасност след 
получаване на разрешение. Всички 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции следва да бъдат докладвани на 
<име и уеб адрес на компетентния 
национален орган.“

Обосновка

Тъй като информацията, съдържаща се в листовките с упътвания, често се 
актуализира няколко пъти годишно (средно 2-3 пъти), открояването на тази 
информация с удебелен шрифт и със специален символ може да създаде погрешно 
впечатление у пациентите, че тя е най-важната информация, както и в резултат на 
това съдържанието на листовката да бъде объркващо.

Изменение 27

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включва следната 
допълнителна декларация: „Този 
лекарствен продукт е предмет на 
интензивен мониторинг. Всички 

За лекарствените продукти, включени в 
списъка, посочен в член 23 от Регламент 
(ЕО) № 726/2004, се включват следните 
допълнителни означения:
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предполагаеми странични ефекти
следва да бъдат докладвани на <име и 
уеб адрес на компетентния национален 
орган.“

а) декларация, в която се казва: „Този 
наскоро разрешен лекарствен продукт, 
е предмет на интензивен мониторинг с 
цел повишаване на осведомеността 
относно свързаните с него нежелани 
лекарствени реакции. Всички 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции следва да бъдат докладвани на 
<име, уеб адрес, пощенски адрес и 
телефонен номер на компетентния 
национален орган, или да бъдат 
докладвани направо в аптеката.“;

б) удивителен знак, вписан в червен 
триъгълник. Този символ се поставя и 
на външната опаковка, придружен от 
посочване, че се препоръчва да бъде 
прочетена приложената в 
опаковката листовка преди приемане 
на лекарствения продукт.

Обосновка

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 29

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

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 пациентите, 
лекарите, фармацевтите и другите 
здравни специалисти да докладват 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции на националните компетентни 
органи. Тези мерки включват обучение 
за здравните специалисти и за 
пациентите, както и обществена 
информационна кампания за 
пациентите. Организациите на 
пациентите следва да участват при 
предоставянето на информация на 
пациентите и обучението им;
1a) провеждат обществени кампании 
за повишаване на осведомеността 
относно важното значение на 
докладването на нежелани реакции и 
възможните начини да се извърши 
подобно докладване;
1б) улесняват прякото докладване от 
страна на пациента, в допълнение 
към формите за докладване по 
електронен път, като към 
листовката с упътвания предвидят 
част, която може да се отдели с цел 
да се докладва на лекарите, на 
фармацевтите или на националния 
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компетентен орган;
(2) гарантират, че докладите за 
странични ефекти, съдържат възможно 
най-висококачествената информация;

(2) гарантират, че докладите и базите 
данни за нежелани лекарствени 
реакции, съдържат възможно най-
висококачествената информация;

(3) чрез методите на събиране на 
информация и, когато е необходимо, 
чрез последващи действия по 
докладите за странични ефекти,
гарантират, че всеки биологичен 
лекарствен продукт, предписан, 
отпускан или продаван на тяхна 
територия, който е предмет на доклад за 
странични ефекти, може да бъде 
идентифициран;

(3) гарантират, че всеки биологичен 
лекарствен продукт, предписан, 
отпускан или продаван на тяхна 
територия, който е предмет на доклад за 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции, може да бъде идентифициран 
по, доколкото това е възможно, 
името на титуляря на разрешението 
за пускане на пазара, 
международното непатентно 
наименование, наименованието на 
лекарствения продукт и номера на 
партидата, като се използват 
стандартни формуляри и процедури, 
разработени в съответствие с член 
25 от Регламент (ЕО) № 726/2004, 
като се взема надлежно предвид 
развитието на системата 
EudraVigilance; и прилагат 
необходимите мерки, за да осигурят 
възможността за проследяване на 
биологичните лекарствени продукти, 
отпуснати на пациенти;
3a) гарантират, че на 
обществеността своевременно се 
предоставя важна информация за 
опасения, свързани с 
фармакологичната бдителност, по 
отношение на използването на даден 
лекарствен продукт, както и 
постоянен достъп до данни;
(3б) предприемат необходимите 
стъпки, за да дадат възможност на 
обществеността да докладва 
нежелани реакции, по-конкретно 
като гарантират, че в аптеките са 
достъпни съответни формуляри, 
изготвени в съответствие с 
техническите критерии и 
съответстващи на принципите за 
опростен език и структура, достъпни 
за широката общественост; тези 
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формуляри се изпращат от 
фармацевтите на компетентните 
органи;

(4) предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че титулярят на 
разрешение за пускане на пазара, който 
не изпълнява задълженията, определени 
в настоящия дял, подлежи на 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

(4) предприемат необходимите мерки, за 
да гарантират, че титулярят на 
разрешение за пускане на пазара, който 
не изпълнява задълженията, определени 
в настоящия дял, подлежи на 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции.

За целите на първа алинея, точка 1) 
държавите-членки могат да налагат 
специфични изисквания към лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти по отношение на 
докладването на предполагаеми 
сериозни или неочаквани странични 
ефекти.

За целите на първа алинея, точка 1) 
държавите-членки могат да налагат 
специфични изисквания към лекарите, 
фармацевтите и другите здравни 
специалисти по отношение на 
докладването на предполагаеми 
сериозни или неочаквани нежелани 
лекарствени реакции.

Обосновка

По-целесъобразно е пациентите и здравните специалисти да бъдат насърчавани да 
представят докладите си на компетентните органи, вместо на фармацевтичните 
дружества. Прякото докладване пред дружествата поражда опасения относно 
защитата на личните данни на ползвателите, както и осъществяване на обратна 
връзка със специалистите. Освен това така дружествата ще са тези, които 
решават дали докладът се отнася до „нежелана реакция“, грешка на лекарствената 
терапия или друго нещо. Докладването от страна на пациентите следва да се 
съпровожда от информационни кампании за важното значение на докладването.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 103 заличава се
Всяка държава-членка може да 
делегира всяка задача, която Й е 
възложена по настоящия дял, на друга 
държава-членка, при условие че 
последната е дала писменото си 
съгласие.



PE430.773v02-00 30/41 AD\812590BG.doc

BG

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

Обосновка

Всяка държава-членка следва да носи пълната отговорност за откриването и 
предприемането на последващи мерки по отношение на нежелани събития, свързани с 
даден лекарствен продукт, който е бил пуснат на пазара на тази държава-членка.

Изменение 31

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

държавите-членки публикуват най-
малко следното:
- (1) листовките с упътване за 
лекарствените продукти, налични на 
националния пазар, на езика на 
съответната държава (и когато това 
е приложимо, връзка към базата 
данни EudraPharm на ЕМЕА);

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

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

(2) списък на лекарствените продукти, 
предмет на интензивен мониторинг, 
посочен в член 23 от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

(2) списък на лекарствените продукти, 
предмет на интензивен мониторинг, 
посочен в член 23 от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

(3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми странични ефекти от 
страна на здравни специалисти и 
пациенти, основани на формулярите, 
посочени в член 25 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004.

(3) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции от страна на здравни 
специалисти и пациенти, основани на 
формулярите, посочени в член 25 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;
(4) дневен ред на заседанията на 
комитета по фармакологична 
бдителност и координационната 
група, както и протоколите от 
техните заседания, придружени от 
взетите решения и от подробна 
информация и обяснения относно 
гласуването, включително 
становищата на малцинството;
(5) искания от страна на 
националния компетентен орган към 
титуляра на разрешение за пускане на 
пазара да прилага система за 
управление на риска или да проведе 
проучване за безопасност след 
получаване на разрешение, заедно с 
обясненията, представени от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара пред националния 
компетентен орган, когато това е 
необходимо, както и окончателното 
решение на компетентния орган.

Обосновка

Всяка държава-членка трябва да има уеб портал на националната агенция по 
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лекарствата с цел предоставянето на висококачествена информация относно 
лекарствените продукти на широката общественост. В повечето държави вече има 
такъв портал – източник на потвърдена и надеждна информация относно 
лекарствените продукти; настоящите изменения имат за цел да установят правното 
основание за подобни портали в отговор на доклада на Европейската комисия 
относно настоящите практики с оглед на предоставянето на информация на 
пациентите относно лекарствените продукти. Уеб порталът следва да включва 
специално пространство за всички сведения, свързани с въпросите на безопасността и 
фармакологичната бдителност.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да регистрират 
всички предполагаеми нежелани 
лекарствени реакции в Общността или в 
трети страни, доведени до знанието им, 
независимо дали са докладвани 
спонтанно от пациенти или здравни 
специалисти или са настъпили в 
контекста на клинично изпитване или 
проучване на безопасността след 
получаване на разрешение.

Титулярите на разрешение за пускане 
на пазара са длъжни да гарантират, 
че тези доклади са достъпни в единна 
точка в рамките на Общността.

Чрез дерогация от първа алинея
предполагаемите странични ефекти, 
настъпили в контекста на клиничен опит 
се регистрират и докладват в 
съответствие с Директива 2001/20/ЕО.

Предполагаемите нежелани 
лекарствени реакции, настъпили в 
контекста на клиничен опит също се 
регистрират и докладват в съответствие 
с Директива 2001/20/ЕО.

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

2. Титулярят на разрешение за пускане 
на пазара препраща към националните 
компетентни органи всички доклади 
за предполагаеми нежелани 
лекарствени реакции, получени от 
пациенти и здравни специалисти, в срок 
от 7 дена след получаване на 



AD\812590BG.doc 33/41 PE430.773v02-00

BG

докладите. Титулярят на разрешение 
за пускане на пазара осведомява 
пациентите и здравните 
специалисти, че техните доклади са 
били препратени към 
компетентните органи, които ще се 
заемат със случая.
Националните компетентни органи 
нямат право да отказват да приемат 
доклади относно подозирани 
нежелани реакции от пациенти и 
здравни специалисти, получени по 
поща, чрез телефонни обаждания, по 
факс или по електронен път.

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

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

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара са длъжни да подават по 
електронен път към националните 
компетентни органи информация за 
всички леки предполагаеми нежелани 
лекарствени реакции, настъпили на 
пазарите, на които те действат, в 
срок от 90 дни от получаването на 
доклада или, при отсъствието на доклад, 
след деня, в който съответният титуляр 
е узнал за събитието.

За лекарствените продукти, които 
съдържат активните вещества, посочени 
в списъка с публикации, предмет на 
мониторинг от страна на Агенцията 
съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 
726/2004, титулярите на разрешение за 

За лекарствените продукти, които 
съдържат активните вещества, посочени 
в списъка с публикации, предмет на 
мониторинг от страна на Агенцията 
съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 
726/2004, титулярите на разрешение за 
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пускане на пазара не са длъжни да 
подават по електронен път в базата 
данни Eudravigilance предполагаемите 
странични ефекти, регистрирани в 
изброената медицинска литература, но 
те осъществяват мониторинг на цялата 
друга медицинска литература и 
докладват всеки предполагаем 
страничен ефект.

пускане на пазара не са длъжни да 
подават по електронен път в базата 
данни Eudravigilance предполагаемите 
нежелани лекарствени реакции, 
регистрирани в изброената медицинска 
литература, но те осъществяват 
мониторинг на цялата друга медицинска 
литература и докладват всеки 
предполагаема нежелана лекарствена 
реакция.

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. Държавите-членки 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.

Изменение 34

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

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 нежелани 
лекарствени реакции, настъпили на 
тяхна територия, които са доведени до 
знанието им от здравни специалисти, 
пациенти, титуляри на разрешение за 
пускане на пазара или от програмите 
за регистриране и предотвратяване 
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на лекарствените грешки.

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 реакции могат да се 
подават посредством националните уеб 
портали за безопасността на 
лекарствата, както и по пощата, по 
телефона или по факс.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни 
Eudravigilance.

2. В срок от 15 дни след получаването 
на докладите, посочени в параграф 1, 
държавите-членки подават докладите по 
електронен път в базата данни и 
мрежата за обработка на данни, 
посочени в член 24 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), информация за 
всички нежелани лекарствени 
реакции, настъпили на тяхна 
територия в срок от 15 дни от 
получаването на доклада или, при 
отсъствието на доклад, след деня, в 
който компетентният орган е узнал 
за събитието.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара имат достъп до тези доклади 
посредством базата данни 
Eudravigilance.

Титулярите на разрешение за пускане на 
пазара, здравните специалисти и
широката общественост имат достъп 
до тези доклади посредством базата 
данни Eudravigilance, която следва да 
бъде достъпна за непрекъсната и 
незабавна консултация.

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия, доведени до знанието им в 
рамките на докладването на 
предполагаеми странични ефекти на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка. Държавите-членки 
гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия или за нежелани последствия 
при прилагане извън установените в 
разрешителното показания, доведени 
до знанието им в рамките на 
докладването на предполагаеми 
нежелани лекарствени реакции на 
лекарствени продукти, се предоставят 
на разположение на базата данни 
Eudravigilance, на всички органи, 
отговорни за безопасността на 
пациентите в рамките на съответната 
държава-членка и на независими 
програми за докладване и 
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страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

предотвратяване на грешки в 
лекарствената терапия. Държавите-
членки гарантират също, че органите, 
отговорни за лекарствените продукти в 
рамките на съответната държава-членка, 
са информирани за всеки предполагаем 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка.

Изменение 35

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107 а - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че титулярите на разрешение за 
пускане на пазара могат да предадат 
информацията за нежелани ефекти 
от лекарствени продукти по 
електронен път на националните 
бази данни, за да може по-ефективно 
и своевременно да се установяват 
специфичните за отделни страни 
проблеми с безопасността.

Изменение 36

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107и – параграф 1 – букви а), б), в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглежда преустановяването на 
действието или отмяната на разрешение 
за пускане на пазара;

а) разглежда, в резултат на оценката 
на данните от фармакологичната 
бдителност:
- преустановяването на действието или 
отмяната на разрешение за пускане на 
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пазара;
б) разглежда забрана на доставките на 
лекарствен продукт;

- забрана на доставките на лекарствен 
продукт;

в) разглежда отказ на подновяването на 
разрешение за пускане на пазара;

- отказ на подновяването на разрешение 
за пускане на пазара;

Обосновка

Разяснение във връзка с общностната процедура.

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След информацията, посочена в член 
107и, параграф 1, Агенцията публично 
обявява образуването на процедурата 
посредством европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата.

1. След информацията, посочена в член 
107и, параграф 1, Агенцията уведомява 
заинтересованите титуляри на 
разрешение за пускане на пазара и 
публично обявява образуването на 
процедурата посредством европейския 
уеб портал за безопасността на 
лекарствата.

Изменение 38

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с Агенцията, 
държавите-членки и заинтересованите 
страни Комисията приема и публикува 
ръководство за добра практика в 
областта на фармакологичната 
бдителност за лекарствени продукти, 
разрешени в съответствие с член 6, 
параграф 1, в следните области:

След консултации с Агенцията, 
държавите-членки и заинтересованите 
страни Комисията приема и публикува 
ръководство за добра практика в 
областта на фармакологичната 
бдителност за лекарствени продукти, 
разрешени в съответствие с член 6, 
параграф 1, в следните области:

(1) създаването и прилагането на (1) създаването и прилагането на 
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системата за фармакологична 
бдителност от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, както и 
съдържанието и поддържането на 
основната документация на системата за 
фармакологична бдителност;

системата за фармакологична 
бдителност от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, както и 
съдържанието и поддържането на 
основната документация на системата за 
фармакологична бдителност;

(2) обезпечаването и контрола на 
качеството от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, националните 
компетентни органи и Агенцията при 
тяхното изпълнение на дейностите на 
фармакологичната бдителност;

(2) обезпечаването и контрола на 
качеството от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара, националните 
компетентни органи и Агенцията при 
тяхното изпълнение на дейностите на 
фармакологичната бдителност;

(3) употребата на международно приети 
терминологии, формати и стандарти за 
осъществяването на фармакологичната 
бдителност;

(3) употребата на международно приети 
терминологии, формати и стандарти за 
осъществяването на фармакологичната 
бдителност, позволяващи да се съхрани 
клиничното значение на 
докладваните случаи;

(4) методологията на мониторинга на 
данни в базата данни Eudravigilance за 
определяне на наличието на нови или 
променени рискове;

(4) методологията на мониторинга на 
данни в базата данни Eudravigilance за 
определяне на наличието на нови или 
променени рискове;

(5) формата на докладването по 
електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара;

(5) формата на докладването по 
електронен път на страничните ефекти 
от държавите-членки и титулярите на 
разрешение за пускане на пазара;

(6) формата на периодичните 
актуализирани доклади за безопасност;

(6) формата на периодичните 
актуализирани доклади за безопасност;

(7) формата на протоколите, резюметата 
и окончателните доклади от анализите 
на проучванията за безопасност след 
получаване на разрешение;

(7) формата на протоколите, резюметата 
и окончателните доклади от анализите 
на проучванията за безопасност след 
получаване на разрешение;

(8) процедурите и форматите на 
съобщенията относно 
фармакологичната бдителност.

(8) процедурите и форматите на 
съобщенията относно 
фармакологичната бдителност.

Това ръководство взема предвид 
работата, извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.

Това ръководство се основава върху 
нуждите на пациентите в научна 
перспектива и взема предвид работата, 
извършена за международна 
хармонизация в областта на 
фармакологичната бдителност, и когато 
е необходимо се преразглежда, за да се 
вземе предвид научно-техническият 
прогрес.
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За целите на член 102, параграф 3 и на 
настоящия член Комисията, в 
сътрудничество с Агенцията, 
държавите-членки и 
заинтересованите страни, изготвя 
подробни насоки за добри практики за 
водене на регистри за аптеките и 
други лица, които отпускат или 
предоставят лекарствени продукти, 
за да се осигури воденето на регистри, 
необходими в случай, че се наложи 
внасянето на доклад във връзка с 
фармакологичната бдителност или 
предоставянето на информация по 
искане на титуляр на 
разрешителното за пускане на пазара, 
извършващ оценка на нежелано 
събитие, както и за да се улеснят 
последващи разследвания от страна 
на титуляря на разрешителното за 
пускане на пазара и компетентните 
национални органи.

Обосновка

Съобразяването със стандартите на международната конференция за 
хармонизирането усилва концептуалната и техническа зависимост на здравните 
служби по отношение на фармацевтичните лаборатории. Добрите европейски 
практики за фармакологична бдителност ще окажат влияние върху начина на 
организация на европейската система за фармакологична бдителност. Те следва да 
бъдат разработени по един открит начин, чрез един прозрачен процес на 
консултиране, който се ръководи от нуждите на европейските пациенти и от научна 
гледна точка.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на изискването за 
включването на обобщение на 
съществената информация, 
необходима за безвредната и 
ефективна употреба на лекарството,
в обобщението на характеристиките на 
продукта и листовката с упътване, 

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

буква аа) от Директива 2001/83/EО, 
изменена с настоящата директива, 
държавите-членки гарантират, че 
изискването се прилага за разрешение за 
пускане на пазара, издадено преди 
датата, определена в член 3, параграф 1, 
алинея 2 от настоящата директива, от 
подновяването на съответното 
разрешение или от изтичането на срока 
от три години, считано от по-рано 
настъпилата дата от двете.
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16.9.2009

Разглеждане в комисия 15.10.2009 27.1.2010

Дата на приемане 7.4.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

47
5
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, 
Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, 
Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Robert Goebbels, 
Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Oriol Junqueras Vies, Sajjad 
Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul 
Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, 
Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. 
Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Владимир Уручев, Adina-
Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bernd Lange, Marian-
Jean Marinescu, Ivari Padar, Владко Тодоров Панайотов, Mario 
Pirillo

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Isabelle Durant


