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КРАТКА ОБОСНОВКА

С тези две предложения (регламент и директива) относно фармакологичната 
бдителност ние сме в сърцето на актуалните проблеми. Полемиката около ваксината 
срещу грипа AH1N1, пусната на пазара след много бърза процедура на производство, 
показва загубата на доверие на гражданите в способността на органите да гарантират 
защитата им. Неотдавнашно проучване показва, че 61% от френските лекари нямат 
намерение да се ваксинират. Също така тези обстоятелства подчертават евентуално 
необходимостта за ЕС от създаването на ефективна политика за фармакологична 
бдителност, за да се успокоят и защитят гражданите.

През последните години ние за съжаление можем да цитираме няколко случая на 
лекарства, които въпреки че са пуснати на пазара след провеждане на обичайната 
процедура, предизвикаха значими странични ефекти:

- рофекоксиб (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): - противовъзпалително средство, което не е 
по-ефикасно от ибупрофена и предизвика хиляди смъртни случаи в резултат на 
сърдечно-съдови проблеми; получило разрешение за пускане на пазара през 1999 г. и 
изтеглено от пазара през 2004 г.;
- пароксетин: антидепресант (Deroxat®, Seroxat®), който доведе до увеличаване на 
риска от самоубийства;
- римонабант (Acomplia®) : лекарствен продукт за намаляване на наднорменото тегло, 
пуснат на пазара без да му е извършена достатъчна оценка и изтеглен от европейския 
пазар година и половина след пускането му в продажба;

Множество заведени дела показват, че фармацевтичните компании се опитват да 
скрият възможно най-дълго време информацията за нежеланите ефекти на техните 
лекарства, която би могла да навреди на продажбите.
  
Във всеки от тези случаи констатирахме, че бавният процес на вземане на решение и 
задържането на информация за нежеланите ефекти са в ущърб на пациентите.  

Човешката цена, заплащана за такива странични ефекти, е неприемлива. Колкото до 
финансовите разходи, те са огромни и се поемат от цялото общество, защото касаят 5% 
от хоспитализациите и 5% от причините за смъртност в болниците. 

От оценката до пускането на пазара, като се мине през наблюдението и предоставянето 
на информация за лекарствения продукт

Преди даването на разрешение за пускане на пазара, лекарственият продукт трябва да 
бъде оценен. Прави му се оценка за ограничен период от време чрез изпробване върху 
избрани пациенти. Ролята на фармакологичната бдителност е да обогати впоследствие 
познанията ни за нежеланите ефекти, за да ограничи вредите за населението.

Докладчикът се опасява, че регламентът може да отслаби системата за фармакологична 
бдителност, вместо да я засили, поради следните съображения:  
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1. Плановете за управление на рисковете и други проучвания, извършвани след 
издаването на съответното разрешение, могат да послужат като гаранция за улесняване 
на оценките, извършвани преди получаването на разрешение за пускане на продукта на 
пазара. Това трябва да остане като изключение. 

2. Прекратяването на задължението за публично финансиране застрашава да сведе 
системата за фармакологична бдителност до нивото на доставчик на услуги на 
фармацевтичните компании. Точно обратното, докладчикът предлага да се засилят 
независимите национални и регионални системи за фармакологична бдителност. 

3. Засилването на диктата на компаниите върху събирането, анализа и тълкуването на 
данните ги поставя в непоносимо положение на конфликт на интереси.  Компаниите 
трябва да могат да участват в проучванията на нежеланите ефекти, но под контрола на 
органите и в никакъв случай - в монополно положение.

4. Организиране на размити данни, съхранявани директно в електронна мега база данни 
Eudravigilance, без процедура, позволяваща гарантиране на качеството на съдържанието 
на Eudravigilance. Докладчикът предлага Eudravigilance да се захранва изключително от 
органите на държавите-членки, които са компетентни в областта на фармакологичната 
бдителност (а не да се захранва директно от пациентите, нито от фармацевтичните 
компании, което рискува да доведе до наличието на твърде много информация и би 
направило важните данни неизползваеми).

5. Твърде ограничен достъп на обществеността и независимите експерти до базата 
данни Eudravigilance. Прозрачността във връзка с данните за фармакологичната 
бдителност е необходима за възстановяване на доверието на гражданите в здравните 
органи. 

Много предложения са още твърде плахи и трябва да бъдат засилени:

1. Формализиране на европейски консултативен комитет за управление на рисковете, 
който реално няма да има повече правомощия и независимост отколкото настоящата 
работна група за фармакологична бдителност, която осигурява значима добавена 
стойност.

2. Непрозрачността във връзка с данните за фармакологичната бдителност продължава 
да е налице: 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 по-сигурното издаване на разрешения 
за пускане на пазара на лекарства, което включва изискването едно ново 
лекарство да води до реален терапевтичен напредък;   да не се генерализира 
"ускорената процедура"; 

 да се гарантира качество на данните за фармакологичната бдителност; 
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 да се осигурят средствата за една ефективна обществена фармакологична 
бдителност;

 да се увеличи прозрачността;

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 регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance“) и
координирането на съобщенията за 
безопасност, от държавите-членки.

(4) Основните задачи на Агенцията в 
областта на фармакологичната 
бдителност, установени в Регламент 
(ЕО) № 726/2004, следва да бъдат 
запазени и допълнително разгърнати, 
по-специално по отношение на 
управлението на базата данни за 
фармакологичната бдителност и 
мрежата за обработка на данните на 
Общността (наричана по-долу „базата 
данни Eudravigilance“), координирането 
на съобщенията за безопасност, от 
държавите-членки и информирането 
на обществеността относно 
въпросите, свързани с безопасността.

Обосновка

Потребителите имат право на повече информация относно проблеми, свързани с 
фармакологичната бдителност, и съотношението между риска и ползата от 
лекарствата, които приемат. Агенцията има важна роля като надежден независим 
източник на информация.

Изменение 2
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Базата данни следва да бъде 
изцяло достъпна за държавите-членки, 
Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

(5) За да могат всички компетентни 
органи да имат достъп и да получават 
едновременно информация относно 
фармакологичната бдителност за 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, разрешени в Общността, 
както и за да я обменят, базата данни 
Eudravigilance следва да бъде запазена и 
утвърдена като единна точка за 
приемане на подобна информация. 
Следователно държавите-членки следва 
да не налагат на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
никакви допълнителни изисквания за 
докладване. Вместо това, базата 
данни „Eudravigilance” следва 
едновременно да уведомява 
съответните държави-членки 
относно доклади, представени от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. За да се осигури 
високо качество на информацията, 
държавите-членки следва да 
подкрепят развитието на експертни 
познания на националните и 
регионални центрове за 
фармакологична бдителност. 
Компетентните национални органи 
следва да събират докладите от тези 
центрове и след това да прехвърлят 
данните към базата данни 
„Eudravigilance“. Базата данни следва 
да бъде изцяло достъпна за държавите-
членки, Агенцията и Комисията, както и 
достъпна в подходяща степен за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара и обществеността.

Изменение 3
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Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) За да бъдат осигурени необходимите 
експертни знания и ресурси за 
изготвянето на оценки за 
фармакологичната бдителност на 
равнището на Общността, е 
целесъобразно да бъде създаден нов 
научен комитет към Агенцията, а 
именно Консултативен комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност. 
Посоченият комитет следва да бъде 
съставен от независими научни 
експерти в областта на лекарствената 
безопасност, включително откриването, 
оценката, намаляването до минимум на 
рисковете и информирането за тях, 
както и планирането на проучвания за 
безопасност след издаването на 
разрешенията за пускане на пазара и 
инспекции на фармакологичната 
бдителност. Научните експерти, 
които работят към комитета, следва 
да са независими както по отношение 
на титулярите на разрешения, така 
и по отношение на самата Агенция, 
особено при провеждането на 
проучвания за безопасност на 
лекарствени продукти.

Обосновка

Желателно е да се гарантира, че експертите ще са напълно независими, тъй като 
тези, които предоставят разрешения, едва ли ще са склонни да изтеглят лекарствени 
продукти от пазара, след като веднъж са ги одобрили.
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност. Следва 
да се предвиди разпоредба, която да 
позволи подходящо финансиране на 
дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
посредством събирането на такси от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Управлението на 
така събраните средства следва да 
бъде под постоянния контрол на 
управителния съвет, за да се 
гарантира независимостта на 
Агенцията.

(11) С оглед опазването на 
общественото здраве следва да се 
осигури подходящо финансиране от 
Агенцията на дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) В течение на три години след 
пускането на пазара на новоразрешен 
лекарствен продукт или когато даден 
лекарствен продукт е получил 
разрешение, което е обвързано с 
изискването за провеждане на 
проучвания за безопасност след 
издаването на съответното разрешение 
или е с условия или ограничения по 
отношение на безопасната и ефективна 
употреба на лекарствения продукт, той 
следва да бъде подложен на интензивен 
надзор на пазара Пациентите и 
здравните специалисти следва да бъдат 
насърчавани да подават сведения за 
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поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, а Агенцията следва да 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

Обосновка

Специални предупреждения за всички новоразрешени продукти, както и за интензивно 
наблюдаваните лекарства, ще помогне както на здравните специалисти, така и на 
пациентите да идентифицират новоразрешените лекарства на пазара за период от 
по-малко от три години и ще увеличи информираността им относно необходимостта 
да съобщават за всякакви нежелани реакции, които е възможно да се появят.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) 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 Регламент 45/2001/ЕО 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 оглед откриване, оценяване 
разбиране и предотвратяване на 
странични ефекти и 
идентифициране и предприемане на 
действия за намаляване на рисковете 
и увеличаване на ползите от 
лекарствените продукти с цел 
защита на общественото здраве, 
следва да е възможно да се 
обработват лични данни в рамките 
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на системата Eudravigilance, като 
същевременно се спазва 
законодателството на ЕС в областта 
на защитата на данните. 
1 OВ L 281, 23.11.1995 г., стp. 31.
2 OВ L 8, 12.01.2001 г., стp. 1.

Обосновка

Предложението обхваща силно чувствителни лични данни, които следва да бъдат 
изцяло защитени. Вж. също така становището на Европейския надзорен орган по 
защита на данните от април 2009 г.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Хоризонтална промяна, която е необходимо да се направи в цялото предложение; с 
предложението се създава Консултативен комитет за оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност и му се възлагат важни задачи в областта на 
фармакологичната бдителност, но с изцяло консултативни функции и без 
правомощия; комитетът следва да играе по-значима роля и това трябва да се отрази 
в наименованието му.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 10 а - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 
предоставените от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
обяснения. Когато Комисията потвърди 
изискването, разрешението за пускане 
на пазара се променя така, че да 
включва изискването като условие за 
разрешението за пускане на пазара, като 
системата за управление на риска се 
актуализира съответно.

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 
предоставените от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
обяснения. Когато Комисията потвърди 
изискването, разрешението за пускане 
на пазара се променя така, че да 
включва изискването като условие за 
разрешението за пускане на пазара, като 
системата за управление на риска се 
актуализира съответно. Без оглед на 
това дали изискването се 
потвърждава или оттегля, 
Комисията обосновава подробно 
своето решение, а самото решение се  
документира надлежно.

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква в)
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 14 – параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. При изключителни обстоятелства и 
след консултация със заявителя 
разрешението може да се предостави, 
при условие че се постави изискване 
заявителят да отговори на определени 
условия, по-конкретно относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
уведомяването на компетентните органи 
за всякакви инциденти, свързани с 
неговото използване, и действията, 
които следва да се предприемат. Такова 
разрешение може да се издаде само 
когато заявителят не може да 
предостави подробни данни за 
ефикасността и безопасността на 
лекарствения продукт при нормални 
условия на употреба поради обективни, 
удостоверяеми причини, като то се 

8. При изключителни обстоятелства и 
след консултация със заявителя 
разрешението може да се предостави, 
при условие че се постави изискване 
заявителят да въведе конкретни 
процедури, по-конкретно относно 
безопасността на лекарствения продукт, 
уведомяването на компетентните органи 
за всякакви инциденти, свързани с 
неговото използване, и действията, 
които следва да се предприемат. Такова 
разрешение може да се издаде само 
поради обективни, удостоверяеми 
причини, като то се позовава на едно от 
основанията, посочени в приложение I 
към Директива 2001/83/ЕО. 
Продължаването на срока на 
разрешението се обвързва с ежегодната 
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позовава на едно от основанията, 
посочени в приложение I към Директива 
2001/83/ЕО. Продължаването на срока 
на разрешението се обвързва с 
ежегодната преоценка на посочените 
условия.

преоценка на посочените условия.

Обосновка

Формулировката в действащото законодателство гарантира по-строги критерии и 
по-добра защита на потребителите срещу риска от преждевременно разрешение за 
пускане на пазара.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията редовно актуализира 
списъка. 

Агенцията редовно актуализира 
списъка. Лекарствените продукти, 
включени в списъка, трябва да бъдат 
ясно идентифицирани като такива 
на опаковката си, за да се предостави 
на пациентите и на здравните 
специалисти източник на 
информация, различен от списъка.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и Комисията, 
изгражда и поддържа база данни и 
мрежа за обработка на данни (наричана 
по-долу „базата данни Eudravigilance“), 
с цел съпоставяне на информация, 

1. Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и Комисията, 
изгражда и поддържа база данни и 
мрежа за обработка на данни (наричана 
по-долу „базата данни Eudravigilance“), 
с цел съпоставяне на информация, 
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свързана с фармакологичната 
бдителност за лекарствените продукти, 
разрешени в Общността, и осигуряване 
на възможност за компетентните органи 
да използват информацията по едно и 
също време и да я обменят.

свързана с фармакологичната 
бдителност за лекарствените продукти, 
разрешени в Общността, и осигуряване 
на възможност за компетентните органи 
да използват информацията по едно и 
също време и да я обменят. 
Държавите-членки следва да 
подкрепят развитието на 
необходимите експертни знания на 
националните и регионалните 
центрове за фармакологична 
бдителност. Компетентните 
национални органи следва да събират 
докладите от тези центрове и след 
това да прехвърлят данните към 
базата данни „Eudravigilance“.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията работи заедно с 
организациите, които представляват 
здравните специалисти, пациентите 
и потребителите, за да определи 
„подходящото ниво на достъп“.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни, разработва 
стандартизирано съдържание, 
формати и процедури, посредством 
които здравните специалисти и 
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предполагаеми нежелани реакции. пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции и чрез 
които могат да се проследяват 
биологичните лекарствени продукти, 
които се предписват, приготвят или 
продават на територията на ЕС.
Формулярите, предназначени за 
пациентите, трябва да бъдат 
изготвени в съответствие с 
техническите критерии съгласно 
принципите за ясна структура и 
опростен език, достъпен за широката 
общественост. Те трябва да бъдат 
достъпни по интернет и в аптеките.
Формулярите трябва да включват 
изискваната информация, за да могат 
органите да получават доклади от 
аптеките или директно от 
пациентите по пощата, по факс или 
по електронен път.

Обосновка

Точното определяне на продукта, с който се свързва предполагаем нежелан ефект, е 
от съществено значение за създаването на стабилна система за фармакологична 
бдителност. Предложеното изменение следва да изисква от Агенцията да разработи 
лесно за използване стандартно съдържание, формуляри и процедури, посредством 
които здравните специалисти и пациентите да докладват за предполагаеми 
нежелани реакции.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 25 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира проследимостта 
на биологичните лекарствени 
продукти, които се предписват, 
приготвят или продават на 
територията на ЕС, стандартните 
формуляри и процедури включват 
името на титуляря на разрешението 
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за пускане на пазара, 
международното непатентовано 
наименование, наименованието на 
лекарствения продукт, както е 
определено в член 1, точка 20 от 
Директива 2001/83/EО, както и 
номера на партидата.

Обосновка

Тъй като биотехнологичните лекарства се различават от традиционните лекарства, 
доколкото те са „живи продукти", целесъобразно е да има отделни правила за това 
каква информация здравните специалисти следва да предоставят в случай на 
нежелани ефекти, за да се гарантира проследимостта на съответното лекарство и 
да може да се установи причината за нежелания ефект.

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1- точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 26- 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) дневен ред и протоколи от 
заседанията 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, 
придружени от взетите решения, 
подробностите и обясненията във 
връзка с гласуването, включително и 
становищата на малцинството;

Обосновка

В съответствие с член 126, буква б) от Директива 2004/27/ЕО „държавите-членки 
гарантират, че компетентният орган прави публично достояние своя процедурен 
правилник и тези на комитетите му, дневния ред на неговите събрания и 
протоколите от тях, заедно с взетите решения, данни за гласуванията и мотивите 
на гласуванията, включително становищата на малцинството“. Това вече е 
направено от Администрацията по храни и лекарства на САЩ, но не е изпълнено в 
Европа.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комитетът за фармакологична 
бдителност прави научна оценка на 
съотношението между риска и 
ползата от лекарствения продукт въз 
основа на цялата информация, с 
която се разполага, включително 
периодични актуализирани доклади и 
данни, регистрирани в базата данни 
Eudravigilance.

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

Той изготвя научен доклад за 
съотношението между риска и 
ползата при лекарствения продукт в 
срок до 90 дни от получаването на 
периодичния актуализиран доклад за 
безопасност и го изпраща на титуляря 
на разрешението за пускане на пазара. 

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

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

На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
Консултативният комитет за 
оценка на риска в областта на 
фармакологичната бдителност приема 
доклада за оценка със или без промени, 
като взема предвид коментарите, 
изпратени от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара. 

На следващото си заседание след 
изтичане на периода за изпращане на 
коментари от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
Комитетът за фармакологична
бдителност приема доклада за оценка 
със или без промени, като взема 
предвид изпратените коментари. 

Незабавно се осигурява публичен 
достъп до този доклад за оценка чрез 
европейски интернет портал за 
безопасността на лекарствата, 
считано от [посочва се точната 
дата: 18 месеца след датата, 
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посочена в член 3].

Обосновка

Научният доклад за оценка, изготвен от докладчика, се основава на представените 
от компаниите данни (периодични актуализирани доклади и данни от клинични 
изпитвания и проучвания, извършвани след издаването на съответното разрешение за 
пускане на пазара), но също така и на данните, представени от системите за 
фармакологична бдителност на отделните държави-членки (по-специално доклади от 
страна на здравните специалисти и пациентите).

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Становищата и решенията, посочени 
в параграфи 3—5 от настоящия член, се 
оповестяват посредством европейския 

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

посредством европейския уеб портал за 
лекарствена безопасност, посочен в 
член 26.

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1- точка 11
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 28 г

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на Комисията Агенцията в 
сътрудничество с държавите-членки 
участва в международни дейности по 
хармонизиране и стандартизиране на 
техническите мерки в областта на 
фармакологичната бдителност. 

По искане на Комисията Агенцията, в 
сътрудничество с държавите-членки и 
всички заинтересовани страни, 
участва в международни дейности по 
хармонизиране и стандартизиране на 
техническите мерки в областта на 
фармакологичната бдителност. Тези 
дейности се базират на нуждите на 
пациентите и се осъществяват в 
научна перспектива.

Обосновка

 Изменението цели привеждане в съответствие с предложенията за изменение на 
член 108 от Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква a 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 56 – параграф 1 – буква аа)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Този комитет трябва да има правомощия за представяне на препоръки, еднакви по 
сила с тези на европейската комисия за пускане на лекарства на пазара (Комитет по 
лекарствените продукти за хуманна употреба). След анализ и обсъждане на 
оценките, осъществени под неговото ръководство от държавите-членки (системи, 
предвиждащи докладчици и съдокладчици), този комитет трябва да може да 
предложи директно на Европейската комисия решение за отмяна или промяна на 
съответното разрешение за пускане на пазара, без да се налага да е под надзора на 
комисиите за пускане на лекарства на пазара (Комитет по лекарствените продукти 
за хуманна употреба или Координационна група за процедурата по взаимно признаване 
и за децентрализираната процедура – хуманни продукти (CMDh)). 

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 61 а - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

а) по един член и един заместник за 
държава-членка, назначени от 
националния компетентен орган след 
консултация с управителния съвет;

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

б) двама допълнителни членове и 
двама заместници, по един 
представител на здравните 
специалисти и по един представител 
на пациентите, назначени от 
Комисията след консултации с 
Европейския парламент въз основа на 
публична покана за изразяване на 
интерес.
Една държава-членка може да поиска 
друга държава-членка да заеме 
нейното място в комитета.

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

от името на членовете, когато 
последните отсъстват.

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

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б)
Регламент (ЕО) № 726/2004 на Съвета
Член 62 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки препращат на 
Агенцията имената на националните 
експерти с доказан опит в оценката на 
лекарствени продукти, които биха били 
на разположение като членове на 
работни и научно-консултативни групи 
към всеки от комитетите, посочени в 
член 56, параграф 1, като едновременно 
с това посочва техните квалификации и 
конкретните области, в които са 
специалисти.

Държавите-членки препращат на 
Агенцията имената на националните 
експерти с доказан опит в оценката на 
лекарствени продукти, които биха били 
на разположение като членове на 
работни и научно-консултативни групи 
към всеки от комитетите, посочени в 
член 56, параграф 1, като едновременно 
с това посочва техните квалификации и 
конкретните области, в които са 
специалисти, а също и тяхната 
степен на независимост от 
фармацевтични фирми. 

Обосновка

Различни примери за промяна на решение вследствие на създаване на нова „експертна 
група” налагат предпазливост по отношение на съществуването на връзки между 
тези експерти и фармацевтичните компании.  Декларациите за интереси не са 
достатъчни, за да се избегне натискът.
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Дейностите, свързани с 
фармакологичната бдителност, 
функционирането на комуникационните 
мрежи и пазарния надзор са обект на 
постоянен контрол от страна на 
управителния съвет, целящ да гарантира 
независимостта на Агенцията. Те следва 
да са обект на подходящо държавно 
финансиране, съответстващо на 
възложените задачи.

Обосновка

От съществено значение е дейностите, свързани с фармакологичната бдителност, да 
продължат да се финансират с държавни средства, с цел да се избегне конфликт на 
интереси. Текстът на стария параграф 4 следва да се запази.
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