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Изменение 15
Marian-Jean Marinescu

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.
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Or. en

Изменение 16
Patrizia Toia

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.

Or. it

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 17
Patrizia Toia

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 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

(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 
всички предполагаеми нежелани 
реакции към подобни лекарствени 
продукти, които следва да бъдат
обозначавани посредством черен 
триъгълник и съответно 
обяснително изречение, обобщаващо 
характеристиките на продукта, 
което следва да бъде включено в 
листовката с упътване за пациента, 
а Агенцията следва да поддържа и 
актуализира обществено достъпен 
списък с такива лекарствени продукти.

Or. en

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.
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Изменение 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти.

(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 
поддържа и актуализира обществено 
достъпен списък с такива лекарствени 
продукти. Докладите от страна на 
пациенти следва винаги да бъдат 
изготвяни с помощта на здравен 
специалист.

Or. es

Изменение 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (EО) № 726/2004.
Член 10 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 

3. Комисията оттегля или потвърждава 
изискването въз основа на 
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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.“

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. Независимо 
дали изискването е потвърдено или 
оттеглено, Комисията трябва 
детайлно да обоснове решението си и 
решението следва да бъде надлежно 
документирано.

Or. es

Изменение 20
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията редовно актуализира 
списъка. 

Агенцията редовно актуализира 
списъка. Лекарствените продукти, 
включени в гореспоменатия списък с 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба, 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.

Or. de
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Изменение 21
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004.
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, 
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.

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, 
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“.

Or. en

Изменение 22
Patrizia Toia

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
Член 24 – параграф 2 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността 
подходящи нива на достъп до базата 

Агенцията осигурява на здравните 
специалисти и обществеността достъп 
до базата данни Eudravigilance при 
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данни Eudravigilance при гарантирана 
защита на личната данни.

гарантирана защита на личната данни.

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е базата данни Eudravigilance да бъде публична и достъпна не само в обобщена 
форма (което е твърде общо и понякога подвеждащо), но също така и в по-подробна 
форма.

Изменение 23
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
Член 24 – параграф 2 – алинея 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията работи заедно с 
организациите на здравните 
специалисти и на пациентите и с 
потребителските организации за 
определяне на„подходящото ниво на 
достъп”.

Or. en

Изменение 24
Frédérique Ries

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
Член 25
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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 
предполагаеми нежелани реакции.

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки и съответните 
заинтересовани страни, разработва 
стандартизирано съдържание, 
формати и процедури, посредством 
които здравните специалисти и 
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.

Or. en

Обосновка

Точното определяне на продукта, свързан с предполагаеми нежелани ефекти, е от 
съществено значение за изграждането на стабилна система за фармакологична 
бдителност. С предложеното изменение от Агенцията се изисква разработването на 
лесно достъпно стандартно съдържание, формат и процедури, които да се използват 
от здравните специалисти и пациентите за докладване за нежелани ефекти.

Изменение 25
António Fernando Correia De Campos

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
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 
предполагаеми нежелани реакции. 

Агенцията, в сътрудничество с 
държавите-членки, разработва 
стандартизирани структурирани 
формуляри в интернет, посредством 
които здравните специалисти и 
пациентите могат да докладват за 
предполагаеми нежелани реакции. 
Формулярите, предназначени за 
пациентите, трябва да бъдат 
изготвени в съответствие с 
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техническите критерии съгласно 
принципите за ясна структура и 
опростен език, достъпен за широката 
общественост;  те трябва да могат 
да се получават по интернет и в 
аптеките.

Формулярите трябва да включват 
изискваната информация, за да могат 
аптеките или директно пациентите 
да докладват на органите по пощата, 
по факс или по електронен път.

Or. pt

Обосновка

За да се гарантира по-голяма вероятност пациентите да докладват за нежелани 
реакции, не е достатъчно да им се обясни защо това е важно; процедурата на 
докладване трябва да бъде допълнително опростена и ориентирана в по-голяма 
степен към техните нужди. 

Изменение 26
Jens Rohde

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
Член 25 – параграф 1 a (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 
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.
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Or. en

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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Регламент (EО) № 726/2004
Член 27 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. предвид факта, че някои 
лекарствени продукти причиняват 
нежелани реакции, Агенцията или 
компетентните органи следва да 
вземат предвид задължението за 
потвърждаване на диагнозата, преди 
да се започне лечение с тези 
продукти.

Or. es

Изменение 28
Jens Rohde

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (EО) № 726/2004
Член 61 a – 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:
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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, един -
представител на здравните 
специалисти и 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 
от името на членовете, когато 
последните отсъстват.

Заместниците представляват и гласуват 
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.

Or. en


