
 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

Брюксел, 19.6.2013 
C(2013)3960 (окончателен) 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Oт 19.6.2013 година 

отнасящо се до обозначението, съгласно Регламент (ЕО) № 141/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета, на лекарствен продукт "Натриев хлорит" 

като лекарствен продукт-сирак 

(текст от значение за ЕИП) 

(САМО ТЕКСТЪТ НА АНГЛИЙСКИЯТ ЕЗИК Е АВТЕНТИЧЕН)  
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 141/2000 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 декември 1999 г. за лекарствата -сираци1, и по-специално първото 
изречение от член 5, параграф 8 от него, 

като взе предвид заявлението, внесено от Shore Limited на 26 февруари 2013 
съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 141/2000, 

като взе предвид становището на Европейската агенция за лекарствени средства, 
представено на 15 май 2013 от Комитета по лекарствени продукти-сираци на 21 
май 2013, 

като има предвид, че: 

(1) Заявлението, внесено от Shore Limited, относно лекарствения продукт 
“Натриев хлорит”, е валидирано на 15 март 2013, съгласно член 5, параграф 
4 от Регламент (ЕО) № 141/2000. 

(2) "Натриев хлорит" удовлетворява изискавията, посочени в член 3, параграф 1 
на Регламент (ЕО) № 141/2000. 

(3) Заявлението следва да бъде одобрено, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Лекарственият продукт “Натриев хлорит” е определен като лекарствен продукт-
сирак с обозначението: Лечение на амиотрофична латерална склероза. Той трябва 
да бъде вписан в Регистъра на лекарствените продукти-сираци на Общността под 
№ EU/3/13/1139. 

                                                 
1 OВ L 18, 22.1.2000 г., стр.1 



 

 

Член 2 

Европейската агенция за лекарствени средства предоставя на всички 
заинтересовани страни становището на Комитета по лекарствените продукти-
сираци, посочено в настоящото решение. 

Член 3 

Адресат на настоящото решение е Shore Limited, 41 Tolmers Road, Cuffley, Herts 
EN6 4JG, United Kingdom. 

Съставено в Брюксел на 19.6.2013. 

 За Комисията 
 Paola TESTORI COGGI 
 Генерален директор 


