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На 12 юли 2013 г. Съветът и на 1 юли 2013 г. Европейският парламент решиха, в съответствие 
с членове 114 и 168 от ДФЕС, да се консултират с Европейския икономически и социален 
комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на 
дейности по фармакологична бдителност по отношение на лекарствените 
продукти за хуманна употреба“ 
COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD). 

 
Специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“, на която беше 
възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
2 октомври 2013 г. 
 
На 493-тата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 октомври 2013 г. (заседание от 
16 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 144 гласа „за“, 1 глас „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства предложението на 

Комисията, което дава важен принос за по-нататъшното подобряване на лекарствената 
безопасност и на прозрачността на процедурите за оценка. Комитетът оценява особено 
високо подобренията, внесени в сравнение с първия проект на Комисията, сред тях и 
специалните разпоредби за МСП. 

 
1.2 Комитетът приветства принципа, в съответствие с който титулярите на разрешения за 

търговия не трябва да заплащат два пъти за една и съща дейност по фармакологична 
бдителност. Той призовава Комисията да гарантира, че едновременно с въвеждането на 
новите такси ще бъдат премахнати националните такси за същата дейност. 

 
1.3 ЕИСК приветства предложенията на Комисията относно оценката на периодични 

актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ) и на проучвания за безопасност след 
получаване на разрешение (PASS). Комитетът призовава обаче Комисията да предвиди 
по-нататъшни намаления на таксите по отношение на лекарствени продукти с добре 
известен профил на безопасност. 

 
1.4 ЕИСК е на мнение, че извършването на процедурите за оценка в целия ЕС въз основа 

на данни за фармакологичната бдителност (сезирания) представлява задача на 
държавно равнище, която не би трябвало да се финансира само с такси, заплащани от 
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титулярите на разрешения за търговия. Провеждането на такива процедури за оценка е 
важна задача на компетентните органи на национално равнище, както и на равнището 
на ЕС и по мнението на Комитета би следвало да се финансира със средства на 
Европейския съюз – включително и с цел гарантиране на независимостта на оценката. 

 
1.5 ЕИСК приветства предложението ЕМА да събира от титулярите на разрешения за 

търговия годишна фиксирана такса за извършваните от агенцията дейности по 
фармакологична бдителност. Същевременно обаче Комитетът отбелязва, че 
понастоящем дейностите по фармакологична бдителност още не са на разположение 
или са на разположение само в ограничен обем. Затова Комитетът предлага 
фиксираната такса да не влиза в действие докато посочените услуги още не са на 
разположение. 

 
1.6 Комитетът приветства предложението на Комисията дължимите такси да бъдат 

разпределени по възможно най-справедлива начин между всички титуляри на 
разрешения за търговия. ЕИСК предлага още веднъж да бъде преосмислен 
предлаганият подход на базата на „единици, за които се събира такса“. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Запазването или възстановяването на „добро здраве“ представлява важно благо за 

повечето граждани, а за някои то е дори най-висшето благо. 
 
2.2 Наред с консултирането и грижите от страна на здравните специалисти, лекарствените 

продукти са от основно значение за поддържането или възстановяването на здравето. 
Пациентите – като граждани на Европейския съюз – с право очакват оптимално 
снабдяване с ефикасни и безопасни лекарствени продукти във всички държави членки. 
При всяко регулиране в сектора на лекарствените продукти интересите на пациентите 
следва да стоят в центъра на вниманието. 

 
2.3 При прилагането на лекарствени продукти рисковете следва да се избягват максимално 

или да се свеждат до минимум; безопасността трябва да бъде на първо място. 
Това изисква достатъчно изпитвания преди издаването на разрешение, както и 
постоянно наблюдение по време на фазата след издаването му. За тази дейност, 
наричана фармакологична бдителност, отговорност носят всички заинтересовани 
страни – както титулярът на разрешение за продажба, така и специалистите от 
здравната област, пациентите, но също и компетентните органи на държавите членки и 
Европейският съюз като цяло. 

 
2.4 Пациентите очакват за лекарствените продукти, разрешени за продажба в няколко 

държави членки, да се взимат единни за целия ЕС решения на солидна научна основа, 
които след това да бъдат оповестявани единно и на разбираем език. 



- 3 - 

INT/712 - CES5169-2013_00_00_TRA_AC - 2013/0222 (COD)   DE – RA/NA-AZ/NA/ld/ai …/… 

При координирането на научната оценка, както и на единното оповестяване, централна 
роля има Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). 

 
2.5 За да може да изпълнява тези си важни задачи, ЕМА трябва да бъде адекватно 

финансирана. Сега агенцията не може да събира такси за много от дейностите си във 
връзка с фармакологичната бдителност. Предложението на Комисията предоставя 
такава възможност. 

 
2.6 При въвеждането на нови разпоредби по отношение на таксите е необходимо да се 

следи финансовото участие на производителите на лекарствени продукти да бъде 
адекватно на услугите, предоставяни от агенцията. 

 
2.7 Таксите, внасяни от производителите на лекарствени продукти, следва да бъдат 

определяни така, че и занапред в Европейския съюз да са достъпни всички лекарствени 
продукти, т.е. събирането на такси да не застрашава по икономически съображения 
предлагането на тези продукти на пазара и да не се създава положение, при което 
пациентите на могат да бъдат лекувани адекватно. 

 
2.8 Пациентите очакват процедурите за оценка на данните за фармакологичната 

бдителност да се извършват единствено от научна гледна точка и независимо от 
таксите, заплащани от производителите на лекарствени продукти. 

 
3. Контекст 
 
3.1 В предишни свои становища Комитетът многократно е изтъквал колко важно е Европа 

да разполага с конкурентоспособна и иновативна фармацевтична промишленост. 
През последните 50 години тя беше сред модерните промишлени отрасли, на 
най-високо технологично равнище и с най-висок процент иновации. В този сектор в 
цяла Европа са заети стотици хиляди висококвалифицирани специалисти и се 
произвежда висока добавена стойност. 

 
3.2 Положителните страни на лекарствените продукти могат обаче да се съпровожда и от 

нежелателни странични ефекти, следствие на неправилен прием или грешки в 
лекарствената терапия, включително неправилна употреба и/или злоупотреба с 
продукта. 

 
3.3 Ето защо боравенето с лекарствени продукти е свързано с голяма отговорност и 

заслужава голямо внимание, тъй като все пак става дума за гарантиране на здравето на 
гражданите, особено като се има предвид, че много от страничните ефекти при нови 
лекарствени продукти често могат да бъдат установени едва след издаването на 
разрешение и съответно пускането им на пазара. 
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3.4 С публикуването на 15 декември 2010 г. на изменение на Директива 2001/83/ЕО и на 
Регламент (ЕО) № 726/2004 на ЕМА бяха възложени нови задачи във връзка с 
фармакологичната бдителност, включително процедури по фармакологична бдителност 
в рамките на Съюза, анализ на описаните в литературата случаи, подобрени 
ИТ-инструменти, както и предоставянето на повече информация на широката 
общественост. Освен това законодателството в областта на фармакологичната 
бдителност предвижда, че Агенцията следва да има възможност да финансира тези 
дейности чрез таксите, които се изискват от титулярите на разрешения за търговия. 
Следователно трябва да бъдат създадени нови категории такси, които да покрият 
новите и специфични задачи на Агенцията. 

 
3.5 За финансирането на тези дейности преработеното законодателство в областта на 

фармакологичната бдителност предвижда да се събират такси от титулярите на 
разрешения за търговия. Тези такси следва да бъдат свързани с дейностите по 
фармакологичната бдителност, извършвани на ниво ЕС, и по-специално в контекста на 
процедурите за оценка в целия ЕС. Сред тези процедури е научната оценка, извършвана 
от докладчиците от националните компетентни органи на държавите членки. 
Следователно целта на тези такси не е да се компенсират дейности по фармакологична 
бдителност, които националните компетентни органи извършват в своите страни. 
Държавите членки могат съответно да продължат да изискват такси за извършваните на 
национално ниво дейности, но при условие че те не се припокриват с таксите, 
определени в настоящото законодателно предложение. 

 
4. Определения 
 
4.1 Съгласно определението на Световната здравна организация (СЗО) понятието 

фармакологична бдителност обхваща анализа и предотвратяването на рискове, 
произтичащи от употребата на лекарствени продукти, дейности, свързани с 
откриването, оценката, разбирането и предпазването от нежелани лекарствени реакции 
или други проблеми, произтичащи от употребата на лекарства, управление на риска, 
предпазването от грешки в лекарствената терапия, предоставянето на лекарствена 
информация, както и насърчаването на рационална лекарствена терапия. 

 
4.2 С понятието „странични ефекти“ респ. „нежелани лекарствени реакции“ (НЛР) се 

обозначават нежелателните отрицателни последствия от лечението с даден лекарствен 
продукт. 

 
4.3 Под периодичен актуализиран доклад за безопасност (на английски: Periodic Safety 

Update Report – PSUR) се разбира представянето на цялостни данни относно ползата и 
рисковете от един или няколко лекарствени продукта в продължение на по-дълъг, 
обикновено над тригодишен период. Такива доклади се представят от титуляря на 
разрешение за търговия пред компетентните органи на страните, за които е валидно 
разрешението. 
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4.4 Процедурата по фармакологична бдителност в рамките на целия Съюз (сезиране) 

представлява регулаторна процедура на европейско равнище за сближаване на 
различни научни позиции или за изглаждане на съмнения във връзка с разрешения за 
търговия с лекарствени продукти. 

 
4.5 Проучването за безопасност след получаване на разрешение (Post-Authorisation Safety 

Study – PASS) представлява проучване, което служи на безопасността на 
лекарствените продукти. То може да бъде инициирано доброволно от титуляря на 
разрешението за продажба или да бъде извършено след получаването на разрешението 
за продажба на лекарствения продукт като изискване от компетентния орган. Най-
важните цели на такива проучвания са установяването на честотата на вече известни 
странични ефекти в ежедневни условия, идентифицирането на редки, неизвестни 
досега странични ефекти, които поради малкия брой на случаите не са били открити 
при клиничните изпитвания, както и изследването на възможни рискове при 
ежедневната употреба от определени групи пациенти (напр. много възрастни хора, 
бременни, пациенти с ограничена чернодробна функция и др.). 

 
4.6 EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities Pharmacovigilance) 

представлява информационна мрежа и система на управление, която се поддържа като 
основна услуга от EMA с цел безопасна употреба на лекарствените продукти в 
Европейското икономическо пространство. EudraVigilance поддържа по-специално 
електронното предаване на съобщения за странични ефекти преди и след издаването на 
разрешение за даден лекарствен продукт (включително и за съмнителни случаи) и 
тяхното системно събиране, както и ранното откриване на рискове, свързани с 
употребата на лекарствени продукти, и предприемането на съответни мерки за 
минимизиране на риска. 

 
4.7 Разширеният речник на лекарствените продукти на EudraVigilance (xEVMPD) 

представлява разширен вариант на завършения през юли 2011 г. лекарствен списък 
EVMPD. За всички лекарствени продукти, разрешени за употреба в страните от 
Европейското икономическо пространство, той се попълва от съответните титуляри на 
разрешения за продажба с продуктова информация, включително информация относно 
наименованието на продукта, титуляря на разрешението за продажба и неговата 
система за фармакологична бдителност, относно вида и статута на разрешението, 
фармацевтичната формула и дозировка, начина на приложение и областите на 
приложение, както и относно активните и спомагателните вещества. Лекарственият 
списък на ЕС трябваше да е окончателно завършен до 2 юли 2012 г., но засега е само 
частично използваем. 

 
4.8 „Единица, за която се събира такса“ означава всеки индивидуален запис в базата данни, 

посочена в член 57, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 726/2004 (xEVMPD), въз 
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основа на информацията от списъка с всички лекарствени продукти за хуманна употреба, 
разрешени в Съюза, посочен в член 57, параграф 2 от същия регламент. 

 
5. Правно основание 
 
5.1 Предложението се основава на член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от ДФЕС. 

Предложеният регламент се основава на член 114 от ДФЕС, тъй като различията между 
националните законови, подзаконови и административни разпоредби относно 
лекарствените продукти възпрепятстват до известна степен търговията в ЕС и 
следователно засягат пряко функционирането на вътрешния пазар. 

 
5.2 В допълнение, предложението за регламент се основава на член 168, параграф 4, 

буква в) от ДФЕС, тъй като с него се цели определянето на високи стандарти за 
качество и безопасност на лекарствените продукти. 

 
6. Принцип на субсидиарност и принцип на пропорционалност 
 
6.1 ЕМА представлява децентрализирана европейска агенция, създадена съгласно 

Регламент (ЕО) № 726/2004, поради което решението за нейното финансиране и за 
изискване на такси следва да бъде взето на равнище ЕС. Новите законодателни 
разпоредби относно фармакологичната бдителност представляват правна база, въз 
основа на която Агенцията ще изисква такси за фармакологична бдителност. 
Следователно единствено Съюзът може да предприеме действия, чрез които да 
разреши на Агенцията да изисква такси за фармакологична бдителност. В настоящото 
предложение са обхванати единствено дейностите по фармакологична бдителност, 
които се извършват на ниво ЕС и с участието на Агенцията. ЕС не е компетентен по 
отношение на дейностите по фармакологична бдителност, които се извършват на 
национално равнище, и следователно държавите членки имат право да продължат да 
изискват национални такси. 

 
6.2 Според Комисията предложението съответства на принципа на пропорционалност, тъй 

като то не надхвърля степента, необходима за постигане на преследваната обща цел; 
общата цел се състои в изискването на такси, така че да се осигури правилното 
изпълнение на разпоредбите в областта на фармакологичната бдителност, които се 
прилагат от юли 2012 г. 

 
7. Общи бележки 
 
7.1 ЕИСК вижда положителната и важна роля на лекарствените продукти за качеството на 

живот на гражданите и винаги е подкрепял всички инициативи, насочени към 
повишаване на безопасността при употреба на лекарствени продукти като важен 
принос за опазване на здравето. 
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7.2 ЕИСК оценява усилията на Комисията чрез изменението на Директива 2001/83/ЕО и на 
Регламент (ЕО) № 726/2004 да подобри общите законови условия за фармакологичната 
бдителност и да ги опрости в интерес на пациентите и на производителите на 
лекарствени продукти. С това Комисията дава важен принос и за по-нататъшното 
изграждане и задълбочаване на вътрешния пазар в комплексна и важна област като 
фармацевтичния сектор. 

 
7.3 ЕИСК признава също и важния принос, който ЕМА дава във връзка с това, по-

специално като координиращо звено за съобщаване на пациентите в Европейския съюз 
на научно обоснована и единна информация относно рисковете, свързани с лекарствени 
продукти. 

 
7.4 ЕИСК подкрепя намерението на Комисията чрез предложението си да даде на ЕМА 

възможност да изисква съответни такси за своите услуги, свързани с фармакологичната 
бдителност. 

 
8. Специфични бележки 
 
8.1 Във връзка с това ЕИСК приветства по принцип изложените в член 4 и член 5 

положения относно таксите. Както посочените в член 4 периодични актуализирани 
доклади за безопасност (ПАДБ), така и проучванията за безопасност след получаване 
на разрешение, за които става дума в член 5, дават изключително важен принос за 
ранното откриване на рискове и затова заслужават за бъдат безрезервно приветствани 
от гледна точка на пациентите. 

 
8.2 Комитетът очаква, както в рамките на ПАДБ, така и в рамките на проучванията след 

получаване на разрешение, за лекарствени продукти с добре известен профил на 
безопасност да трябва да се подават по-малко като обем документи отколкото 
документите при нови иновативни лекарствени продукти. Може да се предполага, че в 
резултат на това разходите по обработката и проучването от страна на ЕМА и на 
участващите докладчици ще бъдат по-ниски отколкото при нови иновативни 
лекарствени продукти. Комитетът призовава Комисията да предвиди допълнително 
намаляване на таксите във връзка с документите по член 4 и член 5 за лекарствени 
продукти с добре известен профил на безопасност. 

 
8.3 Комитетът не смята обаче за целесъобразни посочените в член 6 такси за оценки, които 

се извършват в рамките на процедура, започната в резултат на оценката на данни за 
фармакологичната бдителност. Виждането на ЕИСК по-скоро е че такива процедури за 
оценка трябва да бъдат извършвани независимо от таксите за фармацевтичната 
промишленост и да са насочени изключително към интереса на пациентите. Разходите 
би следвало да се поемат от бюджета на ЕС. 
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8.4 ЕИСК приветства по принцип и предложената в член 7 годишна фиксирана такса. 
Той обаче очаква тази такса да започне да се изисква едва тогава, когато бъдат изцяло 
налични финансираните с нея услуги на ЕМА по фармакологична бдителност за 
предприятията, задължени да плащат такава такса. Според Комитета предлаганото 
обвързване с единица, за която се събира такса, не е целесъобразно. 

 
8.5 ЕИСК приветства предложените намаления на таксите и освобождаването от такси за 

малки и микропредприятия. 
 
8.6 Реално срещу предложената годишна фиксирана такса ЕМА понастоящем може само 

отчасти да предостави съответни услуги; поради това тази такса към момента не е 
оправдана в пълен обем. Затова Комитетът предлага фиксираната такса да не влиза в 
действие докато не бъдат на разположение посочените услуги. Моментът, от който ще 
се предоставят услугите, може да бъде определен посредством потвърждаване от 
страна на Управителния съвет на ЕМА съгласно член 24, параграф 2, алинея 3 от 
Регламент (ЕО) № 1235/2010. Съгласно посочения член „Управителният съвет на 
Агенцията въз основа на независим одиторски доклад, който взема предвид 
препоръките на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност, потвърждава и обявява кога базата данни Eudravigilance е постигнала 
пълна функционалност.“ 

 
8.7 Възможно е например поради някои национални особености в дадена страна едно и 

също разрешение да се издава на няколко езика и поради това за него да има няколко 
индивидуални записа в базата данни. Повечето дейности по фармакологична 
бдителност се извършват по активни вещества, а не на базата на „единици, за които се 
събира такса“, и би следвало да се заплащат на същия принцип. Затова Комитетът 
предлага единицата, за която се събира така, да бъде свързана с европейски номер на 
процедура. Националните разрешения не следва да се броят няколкократно. 

 
Брюксел, 16 октомври 2013 г. 
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