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Изменение 33
Werner Langen

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 нежелателни реакции в 
резултат на разрешена употреба на 
лекарствен продукт, при дози, 
използвани обикновено при човека, но 
също и вредни и нежелателни реакции 
вследствие на грешки на лекарствената 
терапия и употреби извън разрешеното 
обобщение на характеристиките на 
продукта, включително неправилна 
употреба и злоупотреба с продукта. 

Or. de

Обосновка

Дефиницията на понятието "страничен лекарствен ефект" е насочено към всички
нежелателни 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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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пускане на пазара или по-късно да 
изискват проучвания за безопасност 
след получаване на разрешение, като 
това изискване следва да бъде включено 
като условие на разрешението за 
търговия. 

пускане на пазара или по-късно да 
изискват проучвания за безопасност 
след получаване на разрешение, като 
това изискване следва да бъде включено 
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.

Or. pt

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 35
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

(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. 
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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 
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“). 

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 
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 
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“). 

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно, в каква форма да се дава информация 
на пациента.  Това изменение внася яснота.

Изменение 36
Werner Langen

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 

(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 
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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 
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“). 

продукт следва да бъде подложен на 
интензивен мониторинг на пазара. При 
това е необходимо една засилена 
система за фармакологична 
бдителност да не довежда до 
прибързано издаване на разрешения за 
пускане 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 
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“). 

Or. de

Обосновка

Системата за фармакологична бдителност не бива да довежда до прибързано даване 
на разрешения за лекарствени средства.

Изменение 37
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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 
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листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел относно 
ключовата информация за 
лекарствения продукт и информация 
как да се сведат рисковете му до 
минимум и да се увеличат 
максимално ползите от него. 

листовката с упътване следва да 
включват кратък раздел, в който да се 
обяснява ползата и потенциалните 
вредни последствия на лекарствения 
продукт, както и допълнителни 
съвети с цел безопасно и ефикасно 
използване на лекарствения продукт. 

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно, в каква форма да се дава информация 
на пациента.  Това изменение внася яснота.

Изменение 38
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Комисията, в сътрудничество с 
ЕМЕА, следва незабавно, след 
провеждане на консултации с 
организации на пациентите и 
потребителите, организации на 
лекарите и фармацевтите, 
организации в областта на 
социалното здравно осигуряване, 
държавите-членки и други 
заинтересовани страни, да представи 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за оценка на 
четливостта на обобщенията на 
характеристиките на продуктите и 
листовките с упътвания и 
полезността им за широката 
общественост и за здравните 
специалисти. След извършване на 
анализ на горепосочените данни, 
Комисията, по целесъобразност, 
следва да представи предложения за 
подобряване на оформлението и 
съдържанието на обобщенията на 
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характеристиките на продуктите и 
листовките с упътвания, за да се 
гарантира, че те са ценен източник 
на информация за широката 
общественост и за здравните 
специалисти.

Or. en

Обосновка

Все още листовките с упътвания за пациентите са често неясни и трудно разбираеми 
за потребителите. Европейската комисия има задължението да представи добре 
обмислени предложения, обсъдени с всички съответни заинтересовани страни.

Изменение 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

(11) Страничен ефект: вредна и 
нежелателна реакция на даден 
лекарствен продукт.“;

11. Нежелателни отрицателни 
последствия вредна и нежелателна 
реакция на даден лекарствен продукт.“;

Or. de

Обосновка

Понятието "страничен ефект" следва да се замени с използваното от специалистите 
и международно по-употребяваното понятие "нежелателни отрицателни 
последствия". Това съответства и на английския текст ("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.
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Изменение 40
Jorgo Chatzimarkakis

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. Предполагаеми нежелателни 
последствия предполагаеми 
нежелателни последствия, по 
отношение на които не може да бъде 
изключена причинно-следствена връзка 
между събитието и лекарствения 
продукт.

Or. de

Обосновка

Понятието "страничен ефект" следва да се замени с използваното от специалистите 
и международно по-употребяваното понятие "нежелателни отрицателни 
последствия". Това съответства и на английския текст ("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 41
António Fernando Correia De Campos

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

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 

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

Or. pt

Обосновка

Целта на системата за управление на риска и на фармакологичната бдителност е да 
се идентифицират, да се определят количествено и да се предотвратят или сведат 
до минимум новите рискове, които не са били открити на етапа на клинични 
изпитвания.

Изменение 42
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/EО
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 
следните означения:  

а) „Този лекарствен продукт, за който 
се предоставя ново разрешение, е 
предмет на интензивен мониторинг с 
цел повишаване на осведомеността 
относно свързаните с него нежелани 
реакции. Всички предполагаеми 
странични ефекти следва да бъдат 
докладвани на <име, уеб адрес, 
пощенски адрес и телефонен номер на 
компетентния национален орган>, или 
да бъдат докладвани направо в 
аптеката.“; 
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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.  

Or. pt

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 43
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 24 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта титулярят на разрешение за 
пускане на пазара предоставя на 
националния компетентен орган 
консолидирана версия на 
документацията по отношение 
качеството, безопасността и
ефикасността, включително оценката 
на данните, съдържащи се в докладите 
за страничните ефекти и периодичните 
актуализирани доклади за безопасност, 
подавани в съответствие с дял ІХ, и 
всички промени, въведени след 
издаването на разрешението за 
търговия, най-малко девет месеца преди 
изтичане на валидността на 
разрешението за търговия в 
съответствие с параграф 1.

За целта титулярят на разрешение за 
пускане на пазара предоставя на 
националния компетентен орган 
консолидирана версия на 
документацията по отношение 
качеството, безопасността,
ефикасността и добавената стойност, 
като например по-ниска токсичност. 
Тази версия включва оценката на 
данните, съдържащи се в докладите за 
страничните ефекти и периодичните 
актуализирани доклади за безопасност, 
подавани в съответствие с дял ІХ, и 
всички промени, въведени след 
издаването на разрешението за 
търговия, най-малко девет месеца преди 
изтичане на валидността на 
разрешението за търговия в 
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съответствие с параграф 1. 

Or. it

Обосновка

Понастоящем европейското законодателства относно лекарствените продукти 
предвижда, че разрешението за пускането им на пазара зависи от три критерия: 
качество, ефикасност и безопасност. Това изглежда недостатъчно, тъй като 
позволява разрешаване на пускането на пазара на продукти, които са по-малко 
ефективни в сравнение с вече пуснати на пазара продукти. Следователно е важно да 
се включи „добавената стойност“, която би могла да бъде по-висока ефективност, 
по-ниска токсичност и др.

Изменение 44
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 координационната група 
по отношение на прозрачността и 
независимостта на нейните членове 
както от страна на Агенцията, така 
и от страна на титулярите на 
разрешение за пускане на пазара. 

Or. it

Обосновка

Следва да се гарантира пълната независимост на експертите, тъй като органът, 
който е издал разрешението за пускане на пазара, няма да е склонен да изтегли от 
пазара разрешените от него лекарствени продукти.
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Изменение 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) обобщение на съществената 
информация, необходима за 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарството.

aa) кратко описание на съществените 
характеристики на лекарствения 
продукт, за да се даде възможност на 
пациента да разбере ползата и 
потенциално вредните последици от 
лекарствения продукт и правилно и 
ефикасно да го използва; 

Or. de

Обосновка

Предложението на Комисията не описва ясно, в каква форма да се дава информация 
на пациента.  Това изменение внася яснота.

Изменение 46
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) добавя се следната буква за):
„за) част от листовката, която 
може да се отдели и която 
пациентът може да откъсне, 
включително 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 
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компетентен орган>.“

Or. en

Изменение 47
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 1 – алинея 2 и 3

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 подлежи на 
мониторинг за безопасност след 
получаване на разрешение. Всички 
предполагаеми странични ефекти следва 
да бъдат докладвани на <име и уеб 
адрес на националния компетентен 
орган>.“

Or. en

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.
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Изменение 48
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 18 – буква б
Директива 2001/83/EО
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 
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 включват
следните допълнителни означения: 

а) „Този лекарствен продукт, за който 
се предоставя ново разрешение, е 
предмет на интензивен мониторинг с 
цел повишаване на осведомеността 
относно свързаните с него нежелани 
реакции. Всички предполагаеми 
странични ефекти 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.  

Or. pt

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 
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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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 20 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 - параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

20a. В член 86, алинея 2, първото 
тире се заменя със следния текст:
"- етикетирането и поставянето на 
придружаваща листовка в 
опаковката, предмет на разпоредбите 
на дял V, както и обобщението на 
характеристиките на лекарствения 
продукт, доколкото са предоставени 
на обществеността независимо от 
евентуалната продажба на 
лекарствения продукт без изменения 
и без допълнителни, подпомагащи 
продажбата аспекти,"

Or. de

Обосновка

Разрешените от органа по издаване на разрешения документи (придружаваща листовка 
и обобщение на характеристиките) съдържат важна информация относно лекарствения 
продукт. Следва да бъде изяснено, че публикуването на тези документи не може да се 
разглежда като реклама, доколкото с него не е свързано подпомагането на продажбите 
(напр. чрез хвалебствено представяне или чрез включването им в рамка от допълващи и 
рекламиращи разяснения) и се използва формата, разрешена от компетентните органи. 

Изменение 50
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 странични ефекти 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;

Or. en

Изменение 51
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) 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 
компетентен орган;

Or. en
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Изменение 52
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a) провеждат обществени кампании 
за повишаване на осведомеността 
относно важното значение на 
докладването на нежелани реакции и 
възможните начини да се извърши 
подобно докладване;

Or. pt

Обосновка

Обществеността следва да бъде насърчавана да докладва нежелани ефекти на 
лекарствени продукти, да бъде осведомена, че това е важно, и да бъде информирана 
какви действия да предприема.

Изменение 53
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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 странични ефекти, 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 
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стандартни формуляри и процедури, 
разработени в съответствие с член 
25 от Регламент (ЕО) № 726/2004, и 
като се взема надлежно предвид 
развитието на системата 
EudraVigilance;

Or. en

Обосновка

Тъй като създадените посредством биотехнологии лекарствени продукти се 
различават от конвенционалните лекарствени продукти, доколкото те са „живи 
продукти“, е целесъобразно да има отделни правила за това, какъв вид информация 
следва да докладват здравните специалисти в случай на странични ефекти, за да се 
гарантира възможността за проследяване на лекарствения продукт и за 
установяване на причината за страничния ефект.

Изменение 54
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 102 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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) 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, като се използва 
форматът на съдържанието и 
процедурата, разработени в 
съответствие с член 25 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, и 
прилагат необходимите мерки, за да 
осигурят възможността за 
проследяване на  биологичните 
лекарствени продукти, отпуснати на 
пациенти;
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Or. en

Обосновка

 Изменение, свързано с нашето изменение на член 108, последен параграф. 
Предложеният добавен текст към член 102, параграф 3, чрез съпътстващо изменение 
на Регламент (ЕО) № 726/2004, възлага на Европейската агенция по лекарствата 
задачата да състави съдържанието, формата и необходимите процедури за 
докладване относно странични ефекти във връзка с биологични лекарствени продукти 
с цел засилване на ефективността на фармакологичната бдителност на равнище ЕС.

Изменение 55
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) 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 
формуляри се изпращат от 
фармацевтите на компетентните 
органи;

Or. pt

Обосновка

Процесът на докладване трябва да бъде улеснен за пациентите, за да се увеличи 
честотата на докладване на нежелани реакции.
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Изменение 56
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 103 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки сътрудничат 
помежду си за развиване на 
подходящи умения и капацитет за 
надзор на системата за 
фармакологична бдителност на 
тяхна територия.

Or. pt

Обосновка

Всяка държава-членка следва да бъде изцяло отговорна за идентифициране и 
наблюдение на системата за фармакологична бдителност на своя територия.

Изменение 57
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
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 принос към извършването 
на споменатите дейности от 
националните компетентни органи.

Or. pt

Обосновка

Въвеждане на частно финансиране отвъд разходите за надзор на дейностите 
фармакологична бдителност би могло да постави под въпрос независимостта на 
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агенцията спрямо индустрията. От друга страна приемането на изцяло публично 
финансиране би могло да бъде тежко бреме за агенцията и да снеме отговорността 
от индустрията. Това изменение опитва да установи по-ефективна и справедлива 
система за финансиране.

Изменение 58
António Fernando Correia De Campos

Proposal for a directive – amending act
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/EО
Член 106 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a) обобщение на периодичните 
актуализирани доклади за 
безопасност, показващи оценката на 
компетентните органи,, 
включително анализа на 
съотношението риск- полза на 
лекарствения продукт.

Or. pt

Обосновка

Уеб порталите следва да включват информация, свързана със системата за 
фармакологична бдителност, но представяне под формата на изчерпателни списъци с 
нежелани реакции не помага на ползвателите. Информацията следва да бъде 
представяна по опростен начин, за да стане по-разбираема.

Изменение 59
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези ефекти се подават 
посредством националните уеб портали 

Държавите-членки гарантират, че 
докладите за тези реакции могат да се 
подават посредством националните уеб 
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за безопасността на лекарствата. портали за безопасността на 
лекарствата.

Or. de

Обосновка

Опитът показва, че по-голямата част от случаите на съмнение се докладват с писма 
или по факс. Електронното съобщение като единствена възможност би могло да 
намали готовността за докладване (тъкмо от страна на лекуващите лица). Ето защо 
следва да се даде възможност за различни пътища за докладване. 

Изменение 60
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка. 

3. Държавите-членки гарантират, че 
докладите за грешки на лекарствената 
терапия или за нежелателни 
последствия при прилагане извън 
установените в разрешителното 
показания, 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 
страничен ефект, доведен до знанието 
на органите, отговорни за безопасността 
на пациентите в рамките на същата 
държава-членка. 

Or. de
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Обосновка

Чрез заличаването на досегашния критерии на "нормалната дозировка" в 
дефиницията на страничните ефекти (член 1, точка 11) за в бъдеще се включват и 
грешките в лекарствената терапия и употребата не по предназначение 
(извънетикетна употреба - "off-label-use"). При докладването на нежелателни 
последици следва поради това да се посочва, дали те са напътили при употреба, която 
съответства на показанията в разрешението на лекарствения продукт. В базата 
данни следва да се внесе допълнителна информация за такава употреба не по
предназначение, тъй като това е важно за преценката на ползата и риска.

Изменение 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите-членки гарантират, 
че съдържателите на разрешения 
могат да предадат информацията за 
нежелателните последствия по 
електронен път и на националните 
бази данни, за да може по-ефективно 
и своевременно да се установяват 
специфичните за отделни страни 
проблеми с безопасността.  

Or. de

Изменение 62
Marian-Jean Marinescu

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) разглежда преустановяването на 
действието или отмяната на разрешение 

а) разглежда, в резултат на оценката 
на данните от фармакологичната 
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за пускане на пазара; бдителност:
– преустановяването на действието или 
отмяната на разрешение за пускане на 
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;

Or. en

Обосновка

Разяснение във връзка с общностната процедура.

Изменение 63
Marian-Jean Marinescu

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

Or. en

Изменение 64
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107к – параграф 2 - алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване.

2. Консултативният комитет за оценка 
на риска в областта на 
фармакологичната бдителност прави 
оценка на внесения за разглеждане 
въпрос. За целите на тази оценка, той 
може да проведе публично изслушване 
заедно с представители на Комитета 
по лекарствените продукти за 
хуманна употреба или 
координационната група, в 
зависимост от процедурата за 
издаване на разрешение за пускане на 
пазара на лекарствения продукт, 
предвидена в член 107л. Като се 
консултира със заинтересованите 
страни, Агенцията разработва насоки 
за организирането и провеждането на 
публични изслушвания. 
Изслушванията осигуряват 
справедлив баланс между оценката на 
рисковете и ползите и в това 
отношение вземат предвид 
предходните оценки на 
съотношението риск-полза на 
Комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба или 
координационната група, в 
зависимост от процедурата за 
издаване на разрешение за пускане на 
пазара на лекарствения продукт, 
предвидена в член 107л.

Or. en

Обосновка

Въпреки че целта на публичното изслушване може да бъде да се оцени рискът във 
връзка с предвидените действия на държавите-членки, както се описва в член 107и, 
важно е при изслушването и последващите решения да се вземат предвид ползите, 
тъй като един лекарствен продукт е винаги компромис между риск и полза.
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Изменение 65
Jens Rohde

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 107к – параграф 3 - алинея 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В срок от 60 дни от представянето на 
информацията Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност прави 
препоръка, като посочва мотивите, на 
които тя се основава. Препоръката 
съдържа което и да е или съчетание от 
следното:

3. В срок от 60 дни от представянето на 
информацията Консултативният 
комитет за оценка на риска в областта 
на фармакологичната бдителност прави 
препоръка, като посочва мотивите, на 
които тя се основава. Препоръката,
която не накърнява оценката на 
съотношението риск-полза на 
Комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба или 
координационната група преди 
приемането на становище от тези 
органи в съответствие с член 107л, 
съдържа което и да е или съчетание от 
следното; 

Or. en

Изменение 66
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 21
Директива 2001/83/ЕО
Член 108 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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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.

Or. en

Обосновка

Качеството на системата за фармакологична бдителност зависи напълно от 
качеството на сведенията в отделните доклади. Предложеният допълнителен текст 
към член 108 би осигурил уеднаквяване на съдържанието на формулярите, които 
здравните специалисти и пациентите използват за докладване на странични ефекти 
директно на общностната система Eudravigilance. 

Изменение 67
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 23
Директива 2001/83/ЕО
Член 116 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи преустановяват 
действието, отменят, оттеглят или 
изменят разрешение за пускане на 
пазара, ако се приеме становището, че 
продуктът е вреден или че не притежава 
терапевтична ефективност, или че 
балансът риск-полза не е положителен 
при обичайни условия на употреба, или 
че качественият му и количествен 
състав не е такъв, какъвто е заявен. 
Терапевтичният ефект отсъства тогава, 

Компетентните органи преустановяват 
действието, отменят, оттеглят или 
изменят разрешение за пускане на 
пазара, ако се приеме становището, че 
продуктът е вреден или че не притежава 
терапевтична ефективност, или че 
балансът риск-полза не е положителен 
при обичайни условия на употреба, или 
че качественият му и количествен 
състав не е такъв, какъвто е заявен. 
Терапевтичният ефект отсъства тогава, 
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когато се установи, че при употреба на 
съответния лекарствен продукт не се 
получава терапевтичен резултат.

когато не е било установено, че при 
употреба на съответния лекарствен 
продукт се получава терапевтичен 
резултат.

Or. de

Обосновка

Не е възможно да се докаже ненастъпването на терапевтичен резултат. 


