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ИЗМЕНЕНИЯ 001-012  

внесени от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

 

Доклад 

Christofer Fjellner A7-0289/2010 

Информация относно лекарствени продукти (Процедури на Общността за разрешаване и 

контрол на лекарствени продукти)  

 

Предложение за регламент (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) На 20 декември 2007 г. Комисията 

представи на Европейския парламент и 

на Съвета съобщение относно „Доклад 

за съществуващата практика по 

отношение на предоставянето на 

информация на пациентите относно 

лекарствените продукти“. В доклада се 

заключава, че държавите-членки са 

възприели различаващи се правила и 

практики по отношение на 

предоставянето на информация, което е 

довело до положение, при което на 

пациентите и на широката общественост 

се предоставя неравностоен достъп до 

информация относно лекарствените 

продукти. Натрупаният при прилагането 

на действащата правна рамка опит също 

извади на показ различия в тълкуването 

на правилата на Общността относно 

правилата за реклама, както и между 

националните разпоредби относно 

(1) На 20 декември 2007 г. Комисията 

представи на Европейския парламент и 

на Съвета съобщение относно „Доклад 

за съществуващата практика по 

отношение на предоставянето на 

информация на пациентите относно 

лекарствените продукти“. В доклада се 

заключава, че държавите-членки са 

възприели различаващи се правила и 

практики по отношение на 

предоставянето на информация, което е 

довело до положение, при което на 

пациентите и на широката общественост 

се предоставя неравностоен достъп до 

информация относно лекарствените 

продукти. Натрупаният при прилагането 

на действащата правна рамка опит също 

извади на показ различия в тълкуването 

на правилата на Общността относно 

правилата за реклама, както и между 

националните разпоредби относно 
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предоставянето на информация. предоставянето на информация, като 

изтъкна неотложната необходимост 

от прецизиране на разграничението 

между реклама и информация.  

Обосновка 

Липсата на ясно разграничение между информация и реклама води до изкривявания в 

достъпа до информация в ЕС и обществеността е поставена в зависимост от 

различните, повече или по-малко рестриктивни тълкувания в държавите-членки при 

определянето на това, какво може и какво не може да се счита за реклама. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Вмъкването на нов дял VIIIa в 

Директива 2001/83/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 ноември 

2001 г. за утвърждаване на кодекс на 

Общността относно лекарствени 

продукти за хуманна употреба отговаря 

на тези проблеми посредством 

въвеждането на редица разпоредби, с 

които се цели да се гарантира 

наличността на висококачествена, 

обективна, надеждна и 

непромоционална информация за 

лекарствените продукти за хуманна 

употреба, отпускани по лекарско 

предписание. 

(2) Вмъкването на нов дял VIIIa в 

Директива 2001/83/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 6 ноември 

2001 г. за утвърждаване на кодекс на 

Общността относно лекарствени 

продукти за хуманна употреба отговаря 

на тези проблеми посредством 

въвеждането на редица разпоредби, с 

които се цели да се гарантира 

наличността на висококачествена, 

обективна, надеждна и 

непромоционална информация за 

лекарствените продукти за хуманна 

употреба, отпускани по лекарско 

предписание, както и да се постави 

акцент върху правата и интересите 

на пациентите. 

Обосновка 

Изменящата директива трябва да се съсредоточи върху пациентите и техните права и 

трябва да бъде отразена и в изменящия регламент. Новите разпоредби на изменящата 

директива трябва да акцентират върху правото на пациентите на информация вместо 

върху правото на фармацевтичните дружества да разпространяват информация. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 4  
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 

някои видове информация преди 

разпространение подлежат на контрол 

от страна на компетентните национални 

органи на държавите-членки. Това се 

отнася за информация относно 

неинтервенционни научни 

изследвания, за придружителни мерки 

в допълнение към превенцията и 

лекарското лечение, както и за 

информация, която представя 

лекарствения продукт в контекста 

на болестното състояние, срещу 

което се провежда превенция или 

лечение. В случая на лекарствените 

продукти за хуманна употреба съгласно 

дял II от Регламент (ЕО) № 726/2004, 

следва да се въведат и разпоредби 

относно някои видове информация, 

подлежащи на предварителен контрол 

от Европейската агенция по лекарствата 

(наричана по-долу „Агенцията“). 

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 

някои видове информация преди да 

бъдат предоставени на 

разположение, подлежат на контрол от 

страна на компетентните национални 

органи на държавите-членки. В случая 

на лекарствените продукти за хуманна 

употреба съгласно дял II от 

Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 

се въведат и разпоредби относно някои 

видове информация, подлежащи на 

предварителен контрол от Европейската 

агенция по лекарствата (наричана по-

долу „Агенцията“), и Агенцията да 

наблюдава мерките, които 

производителят трябва да вземе, 

както и актуализиране на 

литературата,вследствие на 

нежеланите лекарствени реакции.. 

 

Обосновка 

Предложеното изменение се отнася до информация, която в процеса на регистрация на 

лекарствените продукти не е одобрена от компетентните органи и всъщност 

представлява прикрито „натрапвана“ информация. Всеки вид информация, която е от 

значение и се отнася до изследванията, се включва в листовките за пациента и в 

обобщението на характеристиките на продукта, което е част от регистрационното 

досие за одобрение. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) В случай че допълнителните 

разходи, направени от Агенцията в 

резултат на предварителната 

проверка на определени видове 

информация съгласно настоящия 

регламент не се покриват от 
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таксите, които се плащат от 

титулярите на разрешенията за 

пускане на пазара за тази цел, 

размерът на вноските на Съюза в 

бюджета на Агенцията следва да бъде 

преразгледан. В съответствие с това 

следва да бъдат инициирани действия 

на равнище държави-членки с оглед 

евентуалната корекция на вноските 

на Съюза в Агенцията. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка -1 (нова) Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 9 – параграф 4 – буква д а (нова)  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 9, параграф 4 се добавя 

следната точка: 

 „(да) публично достъпното 

обобщение на доклада за оценка, 

посочен в член 13, параграф 3”. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 20б - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Чрез дерогация от член 100ж, 

параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 

информацията за лекарствени продукти, 

упомената в член 100б, буква г) от 

същата директива, подлежи на 

предварителен контрол от страна на 

Агенцията преди разпространяването 

й. 

1. Чрез дерогация от член 100ж, 

параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 

информацията за лекарствени продукти, 

упомената в член 100б, буква г) от 

същата директива, подлежи на 

предварителен контрол от страна на 

Агенцията, преди да бъде предоставена 

на разположение, освен ако тази 

информация не фигурира на интернет 

сайт, за който отговорността за 

контрол на съдържанието е на 

държава-членка в съответствие с 
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член 100з от Директива 2001/83/ЕО. 

Обосновка 

 

Последователност с разпоредбите на член 100з от Директива 2001/83/ЕО. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 20б - параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За целите на параграф 1 титулярят на 

разрешение за пускане на пазара 

представя на Агенцията макет на 

информацията, която подлежи на 

разпространение. 

2. За целите на параграф 1 титулярят на 

разрешение за пускане на пазара 

представя на Агенцията макет на 

информацията, която подлежи да бъде 

предоставена на разположение. 

 

Обосновка 

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 

непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти трябва 

да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост от 

титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с "принципа на 

търсене", при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 

имат нужда от нея (обратно на "принципа на натрупване", при който титулярят на 

разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 

широката общественост). 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1  

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 20б - параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Агенцията може да възрази на 

представената информация или на части 

от нея въз основа на неспазване на 

разпоредбите на Дял VIIIa на 

Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни 

след уведомяването. Ако Агенцията не 

отправи възражение в рамките на 60 

3. Агенцията може да възрази на 

представената информация или на части 

от нея въз основа на неспазване на 

разпоредбите на Дял VIIIa на 

Директива 2001/83/ЕО в срок от 120 дни 

след уведомяването. Ако Агенцията не 

отправи възражение в рамките на 120 
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дни, информацията се счита за приета и 

може да бъде публикувана. 

дни, информацията се счита за приета и 

може да бъде публикувана. Титулярят 

на разрешението за пускане на пазара 

продължава да бъде изцяло отговорен 

за предоставената информация във 

всички случаи. 

 

Обосновка 

От решаващо значение е да се удължи срокът за оценка на информацията, за да бъдат 

спазени организационните изисквания на Агенцията и за да се гарантира, че 

дружествата отговарят изцяло за предоставената от тях информация на широката 

общественост. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1  

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 20б – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3а. Ако Агенцията изиска да бъдат  

направени  промени в документ, 

представен от титуляря на 

разрешение за пускане на пазара, и ако 

последният представи подобрено 

предложение в срок от 30 работни 

дни, Агенцията съобщава своя 

отговор по отношение на новото 

предложение в рамките на 60 

работни дни. 

 Агенцията изисква от титуляря на 

разрешението за пускане на пазара 

заплащането на допълнителна такса 

за тази оценка. 

 

Обосновка 

Настоящото изменение цели да гарантира по-голяма ефикасност в процеса с 

намаляване на времето за оценка на 60 дни вместо 120 дни, ако титулярят на 

разрешението за пускане на пазара коригира документ, изпратен от него в предишен 

момент, в срок от 30 дни. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 1 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 57 – параграф 1 – буква л) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) В член 57, параграф 1, буква л) се 

заменя със следното: 

 „л) създаване на база данни за 

лекарствените продукти, до която да 

има достъп обществеността, на всички 

официални езици на Съюза, и 

осигуряване на нейното 

осъвременяване и управление 

независимо от търговските интереси 

на фармацевтичните дружества; 

базата данни подпомага търсенето на 

информация, която вече е разрешена 

за включване в листовки с упътвания 

в опаковките; същата включва 

раздел за лекарствените продукти, 

разрешени за прилагане върху деца; 

информацията, предоставяна на 

обществеността, се формулира по 

подходящ и лесно разбираем начин за 

неспециалисти; 

Обосновка 

 

Укрепването на ролята на Агенцията по отношение на информирането на 

обществеността относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско 

предписание, е изключително важно, за да се осигури качествена информация, достъпна 

на равна основа за всички граждани. Управлението на базата данни за информиране на 

обществеността трябва да спазва критериите за безпристрастност на съдържащата 

се в нея информация. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 2 а (нова)  

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 57 – параграф 1 – буква ф а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) В член 57, параграф 1 се добавя 

следната точка: 

 „(фа) насърчаване на 

съществуващите източници на 

независима надеждна здравна 

информация.” 

 

Обосновка 

Съществуват многобройни източници на независима и основана върху доказателства 

информация относно наличните възможности за лечение в Европейския съюз. Тези 

ресурси отчитат културните особености и контексти за населението, включително 

факторите на здравето. Те са разработени от здравните органи, от агенциите за 

медицински продукти, от органите за оценка на здравеопазването, от служителите в 

системата на здравеопазването, от организации на потребителите и от независими 

организации на пациентите. Тези източници на информация следва да бъдат решително 

популяризирани за широката общественост. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент - акт за изменение 

Член 1 – точка 2 б (нова) 

Регламент (ЕО) № 726/2004 

Член 57 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) В член 57 параграф 2 се заменя със 

следното: 

 2. Базата данни, предвидена в 

параграф 1, буква л), включва 

обобщенията на характеристиките на 

продуктите, предназначените за 

пациентите или потребителите 

листовки с упътвания в опаковките и 

фигуриращата върху етикетите 

информация. Разработването на 

базата данни се извършва на етапи, 

като се дава приоритет на 

лекарствените продукти, разрешени 

съгласно настоящия регламент, и 

продуктите, разрешени съгласно дял 

III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО 

и раздел III, глава 4 от Директива 
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2001/82/ЕО. Базата данни подлежи на 

последващо разширяване с цел 

включване на всички пуснати на 

пазара на територията на Общността 

лекарствени продукти. Тази база 

данни се популяризира активно сред 

европейските граждани. 

 В случаите, в които това е подходящо, 

базата данни включва и препратки 

към данни от провеждани към 

текущия момент или вече 

приключили клинични изпитвания, 

съдържащи се в базите данни за 

съответните клинични изпитвания, 

предвидени в член 11 от Директива 

2001/20/ЕО. След консултации с 

държавите-членки Комисията 

публикува насоки относно типовете 

данни, които подлежат на включване 

и за които може да бъде разрешен 

публичен достъп. 

 Информацията, предоставена от 

титулярите на разрешение за 

търговия и одобрена от 

националните органи, се изпраща от 

тях на Агенцията и се включва в  

тази публично достъпна база данни. 

Обосновка 

Базата данни следва да бъде публично достъпна като основен източник на обективна 

информация. За тази цел държавите-членки, Комисията и самата Агенция следва да 

направят всичко възможно, за осигуряване на правилното й използване. 

 

 

 


