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Изменение 51
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално членове 114 и 168
от него,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение привежда в съответствие правното основание с Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Целта на настоящата директива е не само да 
се създаде възможност за функциониране на вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, но също така да се гарантира висока степен на защита на общественото 
здраве в ЕС (член 168).

Изменение 52
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В светлината на настоящата 
директива Комисията следва да 
представя ежегодно пред Европейския 
парламент и пред Съвета 
статистически доклад с надеждни и 
точни данни относно настоящото 
положение, тенденциите и 
развитието в областта на 
фалшифицираните лекарства, 
включително подробности относно 
това къде, как и кой в държавите-
членки е забелязал фалшифицираните 
продукти, държавата, от която са 
дошли, и самия фалшифициран 



PE439.406v01-00 4/62 AM\807493BG.doc

BG

елемент (идентичност, източник 
и/или съставка/компоненти). 
Този доклад следва ясно да 
разграничава проблемите, свързани с 
фалшифицирането от нарушаването 
на патентни права.

Or. en

Обосновка

Нито проучването на оценката на въздействието, нито други доклади на 
Европейската комисия в достатъчна степен се съсредоточават върху произхода и 
основните източници на фалшифицирани продукти и ги разясняват. Важно е да не се 
бъркат нарушенията на патентни права или спорове във връзка с тях с проблема, 
свързан с фалшифицирането на лекарствени продукти. Необходими са надеждни 
данни и статистика с подробна информация относно това къде са установени 
фалшифицираните продукти, тяхната страна на произход, самия фалшифициран 
елемент (идентичност, източник и/или съставка/компоненти).

Изменение 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В светлината на настоящата 
директива Комисията следва да 
представя ежегодно пред Европейския 
парламент и пред Съвета 
статистически доклад с надеждни и 
точни данни относно настоящото 
положение, тенденциите и 
развитието в областта на 
подправянето/фалшифицираните 
лекарства, включително подробности 
относно това къде, как и кой в 
държавите-членки е забелязал 
подправените продукти, държавата, 
от която са дошли, и самия подправен 
елемент (идентичност, източник 
и/или съставка/компоненти). 

Or. en
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Обосновка

Нито проучването на оценката на въздействието, нито други доклади на 
Европейската комисия в достатъчна степен се съсредоточават върху произхода и 
основните източници на фалшифицирани продукти и ги разясняват. Важно е да не се 
бъркат нарушенията на патентни права или спорове във връзка с тях с проблема, 
свързан с фалшифицирането на лекарствени продукти. Необходими са надеждни 
данни и статистика с подробна информация относно това къде са установени 
фалшифицираните продукти, тяхната страна по произход, самия фалшифициран 
елемент (идентичност, източник и/или съставка/компоненти).

Изменение 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Комисията следва да представя 
ежегодно пред Европейския 
парламент и пред Съвета доклад 
относно настоящото положение и 
тенденциите в областта на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти и да актуализира по 
съответен начин мерките за 
прилагане на показателите за 
безопасна употреба. 

Or. en

Обосновка

За да се преодолеят и разрешат проблемите, свързани с фалшифицирани лекарствени 
продукти, от съществено значение е да се разбере и установи техният произход и 
основни източници. За тази цел следва да се въведе годишно докладване. Мерките за 
прилагането на показатели за безопасна употреба следва да се актуализират въз 
основа на заключенията в докладите и съобразно с тях.
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Изменение 55
Jo Leinen

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В срок до три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията следва да 
представи пред Европейския 
парламент и Съвета доклад за оценка, 
който предоставя подробни данни 
относно обхвата на подправените 
лекарствени продукти и техните 
източници в законната мрежа за 
доставки в Съюза.

Or. en

Обосновка

Необходим е ясен преглед на степента на явлението и на основните източници за риск 
от подправяне с оглед на евентуална преработка или адаптиране на директивата.

Изменение 56
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Настоящата директива се 
прилага без да се засяга Директива 
95/46/ЕО и следва да запази ясни и 
ефективни предпазни мерки всеки 
път, когато се обработват лични 
данни.

Or. en
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Изменение 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Европейският съюз следва да 
подкрепи изготвянето на 
международно споразумение, което 
увеличава санкциите за 
фалшифициране на лекарствен 
продукт и на допълнителен протокол 
към Конвенцията от Палермо срещу 
транснационалната организирана 
престъпност.

Or. fr

Обосновка

Фалшифицирането на лекарствени продукти се е превърнало в дейност, организирана 
от международните престъпни мрежи, а усилията за справяне с тази заплаха за 
общественото здраве не могат да се ограничат до мерки, вземани единствено в 
рамките на нашите европейски граници.

Изменение 58
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Добре е известно, че интернет 
представлява един от основните 
пътища за проникване на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти на европейския пазар. С 
оглед на трудността да се посочи 
действителния физически адрес на 
интернет сайтовете и във връзка с 
това да им се предостави 
удостоверение за автентичност с 
абсолютна сигурност, и да се провери 
качеството, безопасността и 
ефикасността на предлагания 
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фармацевтичен продукт, 
продажбата по интернет на всички 
видове лекарствени продукти следва 
да се забрани, с изключение на онези, 
които притежават разрешение в 
съответствие с действащото 
национално законодателство на 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Въпреки че продажбата по интернет на лекарствени продукти е разрешена в някои 
държави-членки, потвърдената висока степен на незаконност е несъвместима с 
целта за гарантиране на висок стандарт на защита на общественото здраве в ЕС. 
Във връзка с предложението на Комисията за причисляване на продажбите по 
интернет към незаконната мрежа за продажби следва да се подкрепи. Въпреки това, 
законодателството на държавите-членки, съгласно което тази практика е законна и 
което действа на датата на влизане в сила на настоящата директива следва да 
продължи да е валидно.

Изменение 59
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Една законна аптека за поръчки 
по пощата следва да бъде свързана със 
законно регистрирана аптека, като 
по този начин се гарантира, че една 
законна аптека за поръчки по пощата 
трябва да отговаря на всички правни 
изисквания за всяка аптечно 
предприятие в държавата-членка, в 
която се намира неговото седалище за 
юридически цели. Идентифицирането 
на главната аптека следва да бъда 
правно изискване за всички законни 
аптеки за поръчки по пощата. 
Аптека за поръчки по пощата може 
да изпрати поръчано лекарство, 
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издавано с лекарско предписание, ако 
оригиналната рецепта е получена 
предварително от съответната 
аптека за поръчки по пощата. 
Държавите-членки следва да 
гарантират, че всички доставки на 
поръчки по пощата на 
фармацевтични продукти се 
регулират постоянно от 
съответните национални агенции.

Or. en

Обосновка

Аптеките за поръчки по пощата трябва да отговарят на същите разпоредби като 
законно регистрирана аптека, като по този начин се гарантира, че потребителите 
получават продукт със същото качество и безопасност. Всяка аптека за поръчки по 
пощата трябва да регистрира главен фармацевт, който носи правна отговорност за 
продажбите. Регулаторните органи на държавите-членки следва да извършват 
рутинно наблюдение на всички аптеки за поръчки по пощата, в тясна връзка с 
Европейската асоциация на аптеките за дистанционна продажба (EAMSP). EAMSP 
би могла да действа като център за експертен опит и обмен на най-добри практики.

Изменение 60
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Европейските граждани следва да 
бъдат осведомени относно рисковете 
за здравето, свързани с поръчването 
на продукти от незаконни 
уебсайтове. Комисията съвместно с 
държавите-членки следва да 
предприеме мерки за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет 
от уебсайтове, различни от 
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законните аптеки за дистанционна 
продажба. Кампаниите за 
повишаване на осведомеността на 
обществеността следва да 
информират гражданите относно 
това как да различават законните 
аптеки за дистанционна продажба и 
относно рисковете, свързани със 
закупуването от незаконни 
уебсайтове.

Or. en

Обосновка

Кампаниите за повишаване на осведомеността на обществото са изключително 
важни за информирането на европейските потребители относно рисковете от 
закупуването на лекарствени продукти от незаконни аптеки за поръчка по пощата. 
За осъществяването на тези кампании за повишаване на осведомеността на 
обществеността ще се изискват специализирани маркетингови техники, така че да 
се гарантира, че се предават ясни, лесно разбираеми послания относно законните и 
незаконните дейности на уебсайтовете, които продават лекарствени продукти. 
Например, използването на едни и същи рекламни съобщения би могло да създаде 
объркване сред потребителите и следователно следва да се избягва.

Изменение 61
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Полезно е да се въведе определение 
на понятието „фалшифициран 
лекарствен продукт“ с цел тези 
продукти да се разграничат от 
законните, но неразрешени 
лекарствени продукти. Освен това, 
разрешените или иначе законни 
продукти с недостатъци по 
отношение на качеството, както и 
лекарствените продукти, които 
поради грешки в производството или 
последващо боравене с тях не 
отговарят на изискванията за добри 
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производствени или добри 
дистрибуторски практики, следва да 
не бъдат бъркани с 
фалшифицираните лекарства.

Or. en

Обосновка

Умишленото фалшифициране на лекарствен продукт е престъпно деяние. То следва да 
не се счита за равностойно на неспазване на добрите производствени практики или на 
недостатъците по отношение на качеството, които могат да се получат в нормални 
производствени условия и за които се вземат мерки по прозрачен начин от 
производителя на лекарствения продукт и органите при непрестанна загриженост за 
защитата на общественото здраве.

Изменение 62
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите. Те следва да подлежат на 
пропорционални правила, за да може 
чрез всякакви практически средства да 
се изключи възможността лекарствените 
продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите, като например 
търговците или посредниците. Те 
следва да подлежат на пропорционални 
правила, за да може чрез всякакви 
практически средства да се изключи 
възможността лекарствените продукти, 
които са с фалшифицирана 
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доставки в Общността. идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 7 от доклада.

Изменение 63
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Често се установява, че 
фалшифицирани лекарствени 
продукти се доставят в отговор на 
подадени по интернет поръчки. В 
съответствие с разпоредбите на 
ДФЕС, и по-специално на член 168 от 
него, държавите-членки са отговорни 
да регулират пускането на пазара на 
лекарствени продукти на последното 
равнище на търговската верига, по-
специално в аптеките. Това включва и 
регулиране на пускането на пазара на 
лекарствени продукти чрез поръчки 
по пощата и по интернет. Съдебната 
практика на Съда на ЕС позволява на 
държавите-членки да наложат 
абсолютна забрана върху доставката 
на лекарства по лекарско предписание 
чрез поръчка по пощата, в 
съответствие със значителните 
възможности за вземане на решения 
по собствена преценка, с които 
разполагат, предвид опасностите, 
свързани в този вид търговия.

Or. en
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Обосновка

Директивата трябва да спазва установеното разпределение на правомощията. 
Правилата относно аптеките и пускането на пазара на лекарства на последното 
равнище от търговската верига са от компетентността на държавите-членки. 
Огромното мнозинство от държавите-членки забранява търговията с поръчки по 
пощата за лекарствата по лекарско предписание, като Съдът подкрепи това 
(Решение от 11.12.2003 г., C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Изменение 64
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за 
безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти по лекарско 
предписание следва да се обърне 
специално внимание на особеностите, 
характерни за някои продукти или 
категории от продукти, като 
генеричните лекарства. Това включва 
риска от фалшификации с оглед на 
тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или 
тежестта на заболяванията, чието 
лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност.
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Or. it

Изменение 65
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или 
тежестта на заболяванията, чието 
лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и/или предходно 
разпространение на територията на 
Общността. 

Or. en

Обосновка

Необходим е пряк подход, за да се предпазят пациентите от подправени лекарства.  
Оценката на риска от продукти или категории продукти е ключова за гарантиране на 
ефективно разпределение на наличните ресурси за борба с подправянето. Във връзка с 
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това, Комисията оценява рисковия профил на лекарствените продукти, за които се 
изисква лекарско предписание, и въз основа на тази оценка решава дали са необходими 
показатели за безопасна употреба. Задълбоченият анализ на стимулите за 
подправянето (цената) и предходния опит (случаи от миналото) предотвратява едно 
неефиктивно източване на ресурси, които биха били необходими в други области.

Изменение 66
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
уникалната идентификация, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти по лекарско 
предписание, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти по лекарско 
предписание следва да се обърне 
специално внимание на особеностите, 
характерни за някои продукти или 
категории от продукти, като 
генеричните лекарства. Това включва 
риска от фалшификации с оглед на 
тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en



PE439.406v01-00 16/62 AM\807493BG.doc

BG

Обосновка

С оглед на гарантирането на абсолютна яснота, единствените показатели за 
безопасна употреба, които позволяват проверка на автентичността и 
проследяването на отделни пакети са тези, които правят пакета уникален.

Изменение 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en
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Обосновка

Статутът на продуктите по лекарско предписание и без лекарско предписание не е 
хармонизиран в ЕС. Поради това, една разлика между тях няма особен смисъл. 
Съгласно неотдавнашно проучване на Pfizer, публикувано в германската преса, 45% от 
всички фалшифицирани лекарства са диетични таблетки, 35% са лекарства срещу 
грип и 25% – лекарства срещу еректилна дисфункция [забележка:  цифрите не се 
сумират]. Ако тези констатации са приблизително верни, това би показвало, че 
лекарствата, издавани без лекарско предписание са основната цел за 
фалшификациите. Тъй като всяко фалшифицирано лекарствено средство би могло да 
има вреден ефект върху здравето на човека, трябва да се обхванат всички лекарства, 
въз основа на преценката на риска, посочена в член 54, параграф 4.

Изменение 68
Sylvana Rapti

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
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съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира автентичността както на лекарствата по лекарско 
предписание, така и на онези, които се издават без рецепта, които при подправяне 
биха могли да окажат пагубно въздействие върху здравето на човека, особено като се 
има предвид, че изглежда съществува нарастваща тенденция на национално и 
европейско равнище към преминаване на лекарства по лекарско предписание към 
такива, които се издават без рецепта.

Изменение 69
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
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конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. it

Обосновка

Важно е да се гарантира автентичността на всички категории лекарствени 
средства, независимо дали те се отпускат по лекарско предписание или не. Всички 
лекарства са специални продукти, които ако бъдат фалшифицирани, могат да 
доведат до пагубни последствия за здравето на човека. Също така, „преминаването“ 
на лекарства, или с други думи тяхното преминаване от категорията на продуктите 
по лекарско предписание към лекарства, издавани без рецепта, все повече се 
разпространява в Европа. Също така не бива да се забравя, че фалшифицирането на 
лекарствени продукти без лекарско предписание може да донесе големи печалби. 

Изменение 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 

7. За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание и 
продаваните без рецепта, на равнище 
Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание и 
продаваните без рецепта следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
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Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. ro

Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира съблюдаване на стандартите за 
безопасност за лекарствените продукти, продавани без рецепта. Като се има предвид 
тяхното нарастващо потребление в Европа, е важно да се въведат разпоредби, които 
защитават всички пациенти, независимо от начина, по който те са се сдобили с 
лекарствените продукти.

Изменение 71
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба или 
всякакви други технически мерки, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства и 
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оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

продуктите с добре установена 
употреба. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en

Обосновка

Технически мерки като например печатни холограми или специален лак също така 
биха могли да се използват. Особеностите на установените марки също следва да се 
вземат предвид. Те се основават на една и съща, добре известна формула. Както 
генеричните лекарства, така и добре установените марки са част от сегмента на 
лекарствата с по-ниски цени и рядко се подправят поради техния малък марж за 
печалба. Те също следва да се разгледат. 

Изменение 72
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
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внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства и 
продуктите, които са част от 
управлявана мрежа за доставки. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en

Обосновка

Някои продукти (например имуноглобулини) се доставят директно от производителя 
на болницата или друго здравно заведение, което се явява като краен потребител. Тъй 
като рискът от това, фалшифициран продукт да влезе в тази верига е много малък, 
съществува положение, при което тези продукти да бъдат освободени от 
изискването да съдържат показатели за безопасна употреба. 

Изменение 73
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията и автентичността на 
лекарствените продукти по лекарско 
предписание, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти по лекарско 
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продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

предписание следва да се обърне 
специално внимание на особеностите, 
характерни за някои продукти или 
категории от продукти, като 
генеричните лекарства. Това включва 
риска от фалшификации с оглед на 
тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. de

Обосновка

Дали специфичен лекарствен продукт трябва да може да се проследява по цялата 
мрежа за доставки от производителя до аптеката следва да бъде решен от всяка 
държава-членка на нейна собствена отговорност. Проследимостта не е необходима 
за разпознаване на фалшифицирани продукти и е свързана със значителна 
допълнителна тежест, която би могла да доведе до непропорционални разходи, по-
специално за малките и средните предприятия.

Изменение 74
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
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употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните 
лекарства. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. en

Обосновка

Не следва да има очаквано освобождаване на генеричните лекарства при 
въвеждането на показатели за безопасна употреба по отношение на лекарствените 
продукти по лекарско предписание. 

Изменение 75
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
задължителни показатели за безопасна 
употреба, предназначени за гарантиране 
на идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна
употреба по отношение на лекарствени 
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продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Не по-късно от пет години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
прилагането на показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 
54, буква о) от Директива 2001/83/ЕО, 
и оценката за техния принос за 
намаляване на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба за други 
категории лекарствени средства, 
включително лекарствени продукти, 
за чието отпускане не се изисква 
лекарско предписание, както е 
посочено в Дял VI от Директива 
2001/83/ЕО. 

Or. de

Обосновка

Въздействието на предвидените показатели за безопасна употреба следва да бъде 
определено след пет години. Ако се установи, че съществува намаляване на 
фалшифицираните лекарства в законната мрежа за доставки, хармонизираните в 
рамките на ЕС показатели за безопасна употреба биха могли, по целесъобразност, да 
се обхванат и лекарствата без лекарско предписание.   В този момент е разумно и 
уместно прилагането на показателите за безопасна употреба да бъде ограничено до 
лекарствените продукти по лекарско предписание. Следва де се избягва излишната 
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регулаторна тежест, за да бъдат предотвратени ненужните разходи за 
европейските граждани.

Изменение 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
показатели за безопасна употреба по 
отношение на лекарствени продукти по 
лекарско предписание следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои. 

Or. pl

Обосновка

1. Не можем да употребяваме думата „задължителен”, тъй като в този контекст 
тя се отнася до всички продукти, които се отпускат с лекарско предписание. 
Показателите за безопасна употребя следва да бъдат прилагани на основата на 
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оценка на риска във връзка с фалшифицирането на продукта и поради това не всички 
лекарствени средства следва да подлежат на прилагане на показатели за безопасна 
употреба. 

2. Датата, на която започва петгодишният период, следва да бъде променена в 
текста на директивата. Това следва да бъде датата, на която влизат в сила 
разпоредбите за прилагане по отношение на показателите за безопасна употреба, а 
не датата на влизане в сила на директивата. 

Изменение 77
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства.
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
задължителни показатели за безопасна 
употреба, предназначени за гарантиране 
на идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства и 
ексципиентите. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Не по-късно от пет години след 
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влизане в сила на настоящата 
директива, Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
прилагането на показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 
54, буква о) от Директива 2001/83/ЕО, 
и оценката за техния принос за 
намаляване на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Не по-късно от 18 
месеца след датата на влизане в сила 
на настоящата директива, 
Комисията следва да представи 
доклад за оценка на прилагането на 
показателите за безопасна употреба 
за лекарствените продукти без 
лекарско предписание съгласно дял VI 
от Директива 2001/83/ЕО.

Or. el

Обосновка

Въздействието на предвидените показатели за безопасна употреба трябва да бъде 
оценено най-късно след пет години, като по този начин се спомогне за намаляване на 
броя на подправените лекарствени продукти.. В същото време е необходимо да се 
разгледа възможността за разширяване на обхвата на хармонизираните показатели 
за безопасна употреба върху лекарствените продукти, издавани без рецепта, чието 
евентуално фалшифициране също представлява риск за общественото здраве. Ако те 
също трябва да се обхванат, това трябва да се направи незабавно, за да се избегнат 
сивите области, които биха могли да отклонят вниманието от ефективността на 
оперативната програма. 

Изменение 78
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
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показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои. 

показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства и 
хомеопатичните лекарства. Това 
включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои. 

Не по-късно от пет години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
прилагането на показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 
54, буква о) от Директива 2001/83/ЕО, 
и оценката за техния принос за 
намаляване на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба на други 
категории лекарствени средства, 
включително лекарствени продукти, 
за чието отпускане не се изисква 
лекарско предписание, както е 
посочено в Дял VI от Директива 
2001/83/ЕО.

Or. en
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Обосновка

Хомеопатичните лекарства (ако подлежат на лекарско предписание) следва да се 
добавят поради принципа на пропорционалност. В този случай Комисията трябва да 
определи дали показателите за безопасна употреба са задължителни според 
основания върху риска подход, посочен в член 54а, точка 4, алинея 3, букви от а) до д). 
Този елемент би могъл да се разшири за други групи от продукти с малък риск. Тъй 
като не съществува голям риск от фалшифициране на тези продукти (нисък оборот, 
ниска цена) в сравнение със същите хомеопатични продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание в други държави-членки, като цяло те следва да се изключат. 

Изменение 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Не по-късно от пет години след 
влизане в сила на разпоредбите за 
прилагане по отношение на 
показателите за безопасна употреба, 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка на прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о) от 
Директива 2001/83/ЕО, и оценката за 
техния принос за намаляване на броя 
на фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба на други 
категории лекарствени средства, 
включително лекарствени продукти, 
за чието отпускане не се изисква 
лекарско предписание, както е 
посочено в Дял VI от Директива 
2001/83/ЕО.

Or. pl
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Обосновка

1. Не можем да употребяваме думата „задължителен”, тъй като в този контекст 
тя се отнася до всички продукти, които се отпускат с лекарско предписание. 
Показателите за безопасна употребя следва да бъдат прилагани на основата на 
оценка на риска във връзка с фалшифицирането на продукта и поради това не всички 
лекарствени средства следва да подлежат на прилагане на показатели за безопасна 
употреба. 

2. Датата, на която започва петгодишният период, следва да бъде променена в 
текста на директивата. Това следва да бъде датата, на която влизат в сила 
разпоредбите за прилагане по отношение на показателите за безопасна употреба, а 
не датата на влизане в сила на директивата. 

Изменение 80
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Показателите за безопасна 
употреба ще бъдат групирани по 
такъв начин, че да отразяват 
специфичните свойства на 
отделните продукти или категории 
продукти. Те ще бъдат считани за 
еквивалентни, когато предлагат 
същото или по-високо равнище на 
ефикасност за гарантиране на 
идентификацията, автентичността, 
проследимостта, отсъствието на 
външна намеса, а също така и 
същото равнище на защита срещу 
дублиране. При отстраняване, замяна 
или покриване на показателите за 
безопасна употреба, тази точка 
следва да бъде приложима и спрямо 
новите показатели за безопасна 
употреба.

Or. en

Обосновка

За да бъде прилаган основан върху риска подход, показателите за безопасна употреба 
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трябва да бъдат категоризирани съгласно риска, който може да възникне при 
фалшифицирането на различни видове лекарствени изделия. Настоящото изменение 
гарантира, че това е възможно при технологично неутрална позиция. Освен това, за 
да се гарантира, че първоначалните и новите показатели за безопасна употреба, 
използвани при преопаковането, са действително еквивалентни или с по-висока степен 
на защита, директивата трябва да въведе различни категории показатели за 
безопасна употреба в съответствие с конкретни критерии.

Изменение 81
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) При отстраняване, замяна или 
покриване, новите показатели за 
безопасна употреба ще се считат за 
еквивалентни на първоначалните 
показатели за безопасна употреба, 
когато предлагат същото равнище на 
ефикасност за гарантиране на 
идентификацията, автентичността, 
проследимостта, отсъствието на 
външна намеса, както и същото 
равнище на техническа защита срещу 
дублиране. 

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 9 от доклада.

Изменение 82
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Показателите за безопасна 
употреба следва да бъдат групирани 
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по такъв начин, че да отразяват 
специфичните свойства на 
отделните продукти или категории 
продукти. Те следва да бъдат считани 
за еквивалентни, когато предлагат 
същото равнище на ефикасност за 
гарантиране на уникална 
идентификация, автентичност, 
проследимост, отсъствие на външна 
намеса, както и същото равнище на 
защита срещу дублиране. При 
отстраняване, замяна или покриване 
на показателите за безопасна 
употреба те следва да бъдат 
заменяни с еквивалентни показатели 
за безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

С оглед на гарантирането на абсолютна яснота, единствените показатели за 
безопасна употреба, които позволяват проверка на автентичността и 
проследяването на отделни пакети, са тези, които правят пакета уникален.

Изменение 83
Антония Първанова 

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Продаваните без лекарско 
предписание лекарства следва да 
подлежат на редовен анализ на риска, 
извършван от националните органи. 
В зависимост от резултатите от 
анализа на риска продаваните без 
лекарско предписание лекарства 
могат да бъдат включени в 
приложното поле на Директива 
2001/83/ЕО. За тази цел титулярите 
на разрешение за пускане на пазара 
имат правото, веднага след влизане в 
сила на настоящата директива, да 
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подложат своите продавани без 
лекарско предписание лекарствени 
продукти на разпоредбите, включени 
в настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Продаваните без лекарско предписание лекарствени продукти следва да бъдат 
подложени на конкретни последващи действия и да бъдат подчинени на разпоредбите 
на настоящата директива, в зависимост от извършените от националните органи 
проучвания за анализ на риска. 

Изменение 84
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, след 
провеждане на консултации със 
заинтересованите страни, следва да 
имат свободата да определят 
конкретните аспекти на 
технологиите, използвани в борбата 
срещу фалшифицирането на 
фармацевтични продукти, които те 
считат за най-подходящи за своята 
фармацевтична дистрибуторска 
система, като вземат предвид печата 
за автентичност, приет от 
настоящата директива. 

Or. it

Обосновка

Настоящата директива ще изисква използването на печат за автентичност върху 
опаковката на фармацевтичните продукти, който ще позволи на търговците на едро 
и на фармацевтите да проверяват тяхната автентичност. Характерните 
особености на системата за безопасност ще трябва да се решават на национално 
равнище въз основа на специфичните нужди на националните дистрибуторски 
системи за фармацевтични продукти. Националните инициативи, които вече са 
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приложени или се прилагат понастоящем, следва да бъдат зачитани. 

Изменение 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Използването на технологии, 
които позволяват установяването на 
автентичността и проследяването 
на лекарствени продукти на 
равнището на отделните 
лекарствени форми и дозировки 
(например капсули, таблетки или 
безопасно, непосредствено опаковане 
на течности) може също да бъде 
много ценно и да позволи по-добро 
наблюдение на продуктите на пазара. 

Or. en

Обосновка

Използването на технологии, които позволяват установяването на автентичността 
и проследяването на лекарствени продукти за различните видове лекарствени форми 
и дозировки, в допълнение към показателите за безопасна употреба, предлагани за 
опаковките на лекарствени продукти, ще позволят ранното откриване на 
фалшифицирани продукти и по този начин ще допринесат за допълнително 
намаляване на рисковете, свързани със здравето и безопасността, които 
фалшифицираните продукти представляват за пациентите.

Изменение 86
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, в 
сътрудничество с други участници, 
следва да бъдат свободни да 
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определят конкретните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата, които считат за 
най-подходящи за своята система за 
дистрибуция на лекарства, като 
вземат предвид показателите за 
безопасна употреба, приети по 
силата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива ще предвижда изискване показателите за безопасна 
употреба да се добавят към лекарствените опаковки, което ще позволи на 
търговците на дребно и фармацевтите да установяват автентичността на 
лекарствата.  Специфичните характеристики на процеса на установяване на 
автентичността следва да се определят на национално равнище в съответствие с 
потребностите на системата за дистрибуция на лекарства на всяка държава. Вече 
приложените национални инициативи, както и тези, които са в процес на прилагане, 
следва да бъдат зачитани.

Изменение 87
Sylvana Rapti

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, в 
сътрудничество с други участници, 
следва да бъдат свободни да 
определят конкретните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата, които считат за 
най-подходящи за своята система за 
дистрибуция на лекарства, като 
вземат предвид показателите за 
безопасна употреба, приети по 
силата на настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Директивата ще предвижда изискване показателите за безопасна употреба да се 
добавят към лекарствените опаковки, което ще позволи на търговците на дребно и 
фармацевтите да установяват автентичността на лекарствата. Специфичните 
характеристики на процеса на установяване на автентичността следва да се 
определят на национално равнище в съответствие с потребностите на системата за 
дистрибуция на лекарства на всяка държава. 

Изменение 88
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, в 
сътрудничество със 
заинтересованите участници, следва 
да имат право да регулират 
конкретните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата по начин, който 
считат за най-подходящ за своя пазар 
на лекарствени продукти, като 
вземат предвид показателите за 
безопасна употреба, установени в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 89
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, заедно със 
заинтересованите участници, следва 
да бъдат свободни да определят 
конкретните аспекти на 
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технологиите, използвани в борбата 
срещу фалшифицирането на 
фармацевтични продукти, които те 
считат за най-подходящи за своята 
фармацевтична дистрибуторска 
система, като вземат предвид печата 
за автентичност, приет от 
настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Настоящата директива ще изисква използването на печат за автентичност върху 
опаковката на фармацевтичните продукти, който ще позволи на търговците на едро 
и на фармацевтите да проверяват тяхната автентичност. 

Характеристиките на системата за безопасна употреба ще бъдат определени на 
национално равнище въз основа на конкретните нужди на националната 
фармацевтична дистрибуторска система, за да се гарантира възможно най-
високото и ефективно равнище на защита за обществеността. Националните 
инициативи, които вече са приложени или се прилагат понастоящем, трябва да 
бъдат зачитани.

Изменение 90
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само 
при стриктни условия.

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство не следва 
да бъде позволено да премахва, заменя 
или закрива посочените показатели.
Освен в изключителни случаи, които 
се уреждат от стриктни условия, 
определени в член 54а, параграф 2, 
титулярят на разрешение за 
производство може да постави 
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оригиналния контейнер, съдържащ 
лакерствения продукт, в друга 
опаковка, единствено ако тази 
опаковка позволява запазването на 
ненакърнимостта на оригиналния 
контейнер и на цялостта и 
функционалността на 
първоначалната система за безопасно 
ползване по цялата дистрибуторска 
верига.

Or. fr

Обосновка

За да бъдат гарантирани желаните от всички оптимални стандарти на безопасна 
употреба, лекарственият продукт не трябва да бъде подлаган на външна намеса 
(манипулация). След опаковането на продукта от титуляря на разрешение за пускане 
на пазара лекарственият продукт трябва да остане непокътнат до момента на 
неговата употреба от пациента, в съответствие с текущите изисквания на 
европейската стратегия за безопасност на храните. Въпреки това, в определени 
случаи следва да бъде възможно поставянето на оригиналния продукт в друг 
контейнер, при спазване на първоначаната система за безопасна употреба.    

Изменение 91
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия.

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който етикетира и пакетира 
лекарствени продукти или извършва 
промени в етикетирането или
пакетирането, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия.

Or. en
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Обосновка

Заменя изменение 10 от доклада.

Изменение 92
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия.

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който етикетира или 
пакетира лекарствени продукти или 
извършва промени в етикетирането 
или пакетирането на лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия. Тези стриктни 
условия следва да предоставят 
достатъчни гаранции срещу 
навлизането на фалшифицирани 
продукти в дистрибуторската верига, 
както и да отразяват строгото 
задължение за предпазливост на 
титулярите на разрешение за 
производство към първоначалния 
производител към титуляря на 
разрешителното за пускане на пазара 
и към потребителите на 
продуктите.

Or. en

Обосновка

Пациентите и други заинтересовани лица по протежение на веригата за доставки 
трябва да бъдат изрично информирани чрез етикета на опаковката, когато 
оригиналните показатели за безопасна употреба са отстранени или заменени.
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Изменение 93
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Тези титуляри на разрешения за 
производство следва да носят стриктна 
отговорност за вреди, причинени на 
пациенти от продуктите, които те 
пускат на пазара, чиято идентичност е 
фалшифицирана.

(9) Тези титуляри на разрешения за 
производство трябва да носят стриктна 
отговорност за вреди, причинени на 
пациенти от продуктите, които те 
пускат на пазара, чиято идентичност е 
фалшифицирана. 

Or. fr

Обосновка

Отговорността е ключов фактор в системата за защита. По тази причина всеки 
заинтересован участник следва да знае ясно своите задължения и права.

Изменение 94
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейските граждани следва 
да бъдат осведомени относно 
рисковете, които поемат при 
закупуването на лекарствени 
продукти по незаконни канали. По-
специално следва да се насърчават 
информационните кампании както 
на национално, така и на европейско 
равнище. Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки 
следва да предприема ефективни 
мерки за подобряване на 
обществената осведоменост относно 
рисковете, произтичащи от 
покупката на фармацевтични 
продукти по интернет.



PE439.406v01-00 42/62 AM\807493BG.doc

BG

Or. it

Обосновка

Интернет е основен източник на фалшифицирани лекарства. Обществеността 
трябва да бъде предупредена за рисковете във връзка със закупуването на лекарства 
чрез незаконни канали за дистрибуция. Следователно е желателно да се организират
образователни кампании по този въпрос на национално и европейско равнище.

Изменение 95
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейските граждани следва 
да бъдат осведомени относно 
рисковете, които поемат при 
закупуването на лекарствени 
продукти по незаконни канали. По-
специално следва да се насърчават 
информационните кампании както 
на национално, така и на европейско 
равнище. Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки 
следва да предприема ефективни 
мерки за подобряване на 
обществената осведоменост относно 
рисковете, произтичащи от 
покупката на фармацевтични 
продукти по интернет.

Or. it

Обосновка

Интернет е основен източник на фалшифицирани лекарства. Обществеността 
трябва да бъде предупредена за рисковете във връзка със закупуването на лекарства 
чрез незаконни канали за дистрибуция. Следователно е желателно да се организират 
образователни кампании по този въпрос на национално и европейско равнище.  
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Изменение 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейските граждани следва 
да бъдат осведомени относно 
рисковете, които поемат при 
закупуването на лекарствени 
продукти от незаконни доставчици. 
Държавите-членки следва да 
организират информационна 
кампания на равнище ЕС. Комисията 
и държавите-членки следва да 
предприемат мерки за осведомяване 
на обществеността относно 
рисковете, свързани със закупуването 
на лекарствени продукти по 
интернет.  

Or. ro

Обосновка

Гражданите, които купуват лекарствени продукти от незаконни доставчици, не 
могат да имат същото равнище на осведоменост като медицинските експерти 
относно рисковете за тяхното здраве. Ако на потребителите бъде предоставена 
специализирана информация относно евентуалните рискове, организирането на 
информационна кампания би имала разубеждаващо действие по отношение на 
закупуването на лекарствени продукти по незаконни канали. 

Изменение 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Вниманието на европейските 
граждани следва да бъде насочено към 
рисковете, които възникват при 
поръчката на лекарствени продукти 
от незаконни доставчици. По-
специално следва да се насърчава 
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прилагането на мерки за информиране 
на обществеността в държавите-
членки и в цяла Европа. Комисията и 
държавите-членки следва да приемат 
мерки за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
относно рисковете, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.

Or. en

Изменение 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Европейските граждани следва 
да бъдат осведомени относно 
рисковете, които поемат при 
поръчването на лекарствени 
продукти от незаконни доставчици. 
По-специално, следва да се 
насърчават информационните 
кампании, както на равнище 
държави-членки, така и на равнище 
ЕС. Комисията съвместно с 
държавите-членки следва да 
предприеме мерки за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
относно рисковете, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.

Or. en

Обосновка

Интернет е основният източник на фалшифицирани лекарства. Гражданите следва 
да бъдат твърдо разубеждавани да поръчват лекарства чрез незаконни канали. 
Поради това следва да се предприемат кампании за повишаване на осведомеността в 
това отношение на равнище държави-членки и на равнище ЕС.
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Изменение 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Комисията и държавите-членки 
следва да приемат мерки, като 
например мерки за повишаване на 
осведомеността, с цел по-пълно 
осведомяване на обществеността 
относно рисковете, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.    

Or. fr

Обосновка

Интернет е основен източник на фалшифицирани лекарствени продукти. 
Гражданите следва да бъдат твърдо разубеждавани да закупуват лекарства чрез 
незаконни канали.

Изменение 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Фалшифицираните активни 
фармацевтични съставки създават риск 
от наличие на активни фармацевтични 
съставки с качество, по-ниско от 
стандартното. Следва да се предприемат 
действия по отношение на този риск. 
По-специално производителите на 
лекарствени продукти следва да 
гарантират самостоятелно или чрез 
акредитирана за тази цел структура, 
че производителят доставчик на активни 
фармацевтични съставки се придържа 

(12) Фалшифицираните активни 
фармацевтични съставки създават риск 
от наличие на активни фармацевтични 
съставки с качество, по-ниско от 
стандартното. Следва да се предприемат 
действия по отношение на този риск, 
като се съчетаят ефикасна система 
на контрол и система на 
проследимост на активните 
фармацевтични съставки. По-
специално производителите на 
лекарствени продукти следва да 
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към добрите производствени практики. гарантират самостоятелно, че 
производителят доставчик на активни 
фармацевтични съставки се придържа 
към добрите производствени практики.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира адекватна защита на общественото здраве, производствените 
обекти трябва да бъдат проверявани от компетентните органи на държавите-
членки, в сътрудничество с ЕМЕА.  Евентуалното наличие на множество 
акредитирани частни организации би намалило сигурността на качеството на 
проверките, би внесло объркване за това, кой носи отговорността за точността на 
резултатите от проверките, и би създало опасна клиентска връзка между 
проверяваното предприятие и проверяващата инстанция, което може да доведе до 
случаи на корупция. 

Изменение 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен 
на защита на общественото здраве, 
която е равностойна на предвидената 
в законодателството на Общността.

(13) За да се гарантира достатъчна 
степен на защита на общественото
здраве, производството на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики и 
да съответства на информацията, 
предоставена в заявление за 
разрешение за пускане на пазара, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. Следователно, по отношение 
на производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
предназначени за лекарствени 
продукти за пускане на пазара в 
Съюза, следва да се гарантира, чрез 
нееднократни задължителни 
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проверки и правоприлагане от страна 
на компетентните органи на Съюза 
или от органи, разполагащи със 
споразумения за взаимно признаване, 
които са в сила и обхващат 
активните фармацевтични съставки, 
че производството се извършва при 
спазване на двете горепосочени 
изисквания.

Or. en

Обосновка

Сигурността на произхода и на качеството на активните фармацевтични съставки е 
от съществено значение. За да се гарантира спазването на добри производствени 
практики е необходимо да се извършват строги и редовни проверки на местата на 
производство.

Изменение 102
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен на 
защита на общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
законодателството на Общността. 

(13) Производството на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти в трети страни, следва да 
се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти, предназначени за износ в 
Общността, включително 
инспектирането и правоприлагането, 
осигуряват степен на защита на 
общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
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законодателството на Общността.

Or. en

Обосновка

Ексципиентите, произхождащи от промишлени отрасли, различни от 
фармацевтичния отрасъл, не могат да подлежат на ДПП. Например множество 
ексципиенти произхождат от хранителната промишленост. В този отрасъл също се 
прилагат мерки за гарантиране на качеството; като например мерките, въведени по 
отношение на продуктите, рискови по отношение на ТСЕ. Тези мерки също са в 
основата на гарантирането на качеството във фармацевтичния отрасъл. Бяха 
извършени опити за разделяне на мерките в двата отрасъла; опитът показа 
недвусмислено, че това не даде резултати. 

Изменение 103
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен на 
защита на общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
законодателството на Общността.

(13) Производитството на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен на 
защита на общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
законодателството на Общността. 
Фармацевтичните ексципиенти, 
различни от активните 
фармацевтични съставки, използвани 
в производството на лекарствени 
продукти, следва да подлежат на 
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подходящ контрол от страна на 
титуляря на разрешително за 
производство, така че последният да 
проверява и потвърждава, че те са 
подходящи за употреба в 
производството на лекарствени 
продукти, в съответствие с добрите 
производствени практики, и че 
проверката предоставя достатъчно 
равнище на защита на общественото 
здраве.

Or. en

Обосновка

Включването на ексципиентите в обхвата на директивата е уместно, при условие че 
те се разглеждат отделно от активните фармацевтични съставки и че ще се 
прилагат специфични изисквания, различни от тези, които са приложими към 
активните фармацевтични съставки. Титулярят на разрешение за производство носи 
отговорността да гарантира, че качеството на ексципиентите отговаря на целта, 
като тази разпоредба вече е залегнала в Добрите производствени практики на ЕС по 
отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба1.

Изменение 104
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Активни фармацевтични 
съставки, произведени в заводи в 
трети държави, следва да подлежат 
не само на проверки въз основа на 
неспазване, но също така на анализ на 
риска и на специални инспекции и 
претърсвания въз основа на 
разузнавателна информация.

Or. en

                                               
1 Директива 2003/94/ЕО на Комисията от 8 октомври 2003 година относно установяване на принципи и 
насоки за добра производствена практика по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба 
и изпитваните лекарствени продукти за хуманна употреба, ОВ L 262, стр.22-26.
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Обосновка

Заменя изменение 12 от доклада.

Изменение 105
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Ако за ексципиентите вече 
съществуват добри производствени 
практики или еквивалентни системи, 
които са добре регулирани, този факт 
следва да бъде отчетен в настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Ексципиентите за други приложения, като например храни, вече разполагат с 
функциониращи системи, еквивалентни на ДПП, като например HACCP и/или 
ISO9001/ISO22000 и задължителното сертифициране EDQM. Освен това, ДПП за 
EFfCI (козметични продукти) вече се приемат добре от фармацевтичните 
производители в световен мащаб при одита на производителите на ексципиенти. Те 
следва да са достатъчни, за да изпълнят техните критерии за безопасност и 
качество: нови задължителни ДПП за тези ексципиенти не биха предоставили 
допълнителна сигурност за пациентите.

Изменение 106
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се улеснят прилагането и 
контролът на правилата на Общността 
относно активните вещества, 
използвани като изходен материал, 
производителите или вносителите на 

(14) За да се улеснят прилагането и 
контролът на правилата на Общността 
относно активните вещества, 
използвани като изходен материал, 
производителите, вносителите или 
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тези вещества следва да уведомяват за 
дейността си.

дистрибуторите на тези вещества 
следва да уведомяват за дейността си.

Or. en

Изменение 107
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Често се установява, че 
фалшифицирани лекарствени 
продукти се доставят в отговор на 
подадени по интернет поръчки. В 
съответствие с разпоредбите на 
Договора, и по-специално член 168 от 
ДФЕС, държавите-членки са 
отговорни да регулират пускането на 
пазара на лекарствени продукти на 
последното равнище на търговската 
верига, особено в аптеките. Това 
включва и регулиране на пускането на 
пазара на лекарствени продукти чрез 
поръчки по пощата и по интернет. 
Съдебната практика на Съда на ЕС 
позволява на държавите-членки да 
наложат абсолютна забрана върху 
доставката на лекарства по лекарско 
предписание чрез поръчка по пощата, 
в съответствие със значителните 
възможности за вземане на решения 
по собствена преценка, с които 
разполагат, предвид опасностите, 
свързани в този вид търговия.

Or. de

Обосновка

Директивата трябва да спазва установеното разпределение на правомощията. 
Правилата относно аптеките и пускането на пазара на лекарства на последното 
равнище от търговската верига са от компетентността на държавите-членки. 
Огромното мнозинство от държавите-членки забранява търговията с поръчки по 
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пощата за лекарствата по лекарско предписание, като Съдът подкрепи това.

Изменение 108
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се гарантира сходна степен на 
защита на човешкото здраве на цялата 
територия на Общността и да се 
избегнат нарушенията на вътрешния 
пазар, следва да бъдат укрепени 
хармонизираните принципи и насоките 
за провеждането на проверки на 
титулярите на разрешителни за 
производство и за продажба на едро на 
лекарствени продукти, както и на 
производителите на активни вещества. 
Това следва да спомогне също така да се 
гарантира функционирането на 
действащите споразумения за взаимно 
признаване, които се основават на 
ефикасна и сравнима инспекция и 
правоприлагане на цялата територия на 
Общността.

(15) За да се гарантира сходна степен на 
защита на човешкото здраве на цялата 
територия на Общността и да се 
избегнат нарушенията на вътрешния 
пазар, следва да бъдат укрепени 
хармонизираните принципи и насоките 
за провеждането на проверки на 
титулярите на разрешителни за 
производство и за продажба на едро на 
лекарствени продукти, както и на 
производителите и дистрибуторите на 
активни вещества. Това следва да 
спомогне също така да се гарантира 
функционирането на действащите 
споразумения за взаимно признаване, 
които се основават на ефикасна и 
сравнима инспекция и правоприлагане 
на цялата територия на Общността.

Or. en

Изменение 109
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите-членки следва да 
наложат ефективни санкции за 
деяния, свързани с фалшифицирани 
лекарствени средства. Тези санкции 
следва най-малко да бъдат 
еквивалентни на тази, обикновено 
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прилагани при незаконни деяния, 
свързани с наркотични вещества. 
Комисията може да представи общи 
насоки за такъв режим на ефективни 
санкции за извършени престъпления. 
В Директива 2001/83/ЕО следва да 
бъдат включени конкретни 
разпоредби за прилагане на новите 
изисквания за показателите за 
безопасна употреба. При разрешени 
или други законни лекарствени 
продукти с недостатъци по 
отношение на качеството, дължащи 
се на допуснати грешки в 
производствения процес или 
последващото третиране, се прилага 
съответното законодателство на 
Съюза или на дадена държава-членка. 

Or. en

Изменение 110
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) За да се гарантира 
функционирането на вътрешния 
пазар, е необходимо да бъдат 
изготвени хармонизирани за целия ЕС 
показатели за безопасна употреба за 
лекарствени продукти. Техническото 
изготвяне на тези показатели и 
разработването на методите за 
тяхното изпитване обаче следва да 
бъде предоставено на държавите-
членки в съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Or. de
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Обосновка

Единствено държавите-членки следва да поемат отговорността за техническото 
изпълнение на процедурите за проверка. Това гарантира намирането на подходящи 
решения, които са съобразени със съответните национални дистрибуторски системи. 

Изменение 111
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Мерките, необходими за 
прилагането на настоящата 
директива, следва да бъдат приети в 
съответствие с Решение 1999/468/ЕО на 
Съвета от 28 юни 1999 г. за 
установяване на условията и реда за 
упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията.

(16) В съответствие с член 291 от 
ДФЕС, общите правила и принципи 
относно механизмите за контрол от 
страна на държавите-членки върху 
упражняването на изпълнителните 
компетенции от страна на 
Комисията се установяват 
предварително чрез регламенти, в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура. В очакване 
на приемането на този нов регламент 
и необходимостта от приемане и 
изпълнение възможно най-скоро на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да упражняват 
контрол в съответствие с Решение 
1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 
1999 г. за установяване на условията и 
реда за упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на 
Комисията, доколкото тези 
разпоредби остават в съответствие с 
изменените Договори. Въпреки това, 
позоваванията на тези разпоредби 
трябва да бъдат заменени с 
позовавания на правилата и 
принципите, посочени в новия 
регламент, веднага след като този 
регламент влезе в сила.

Or. en
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Изменение 112
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки 
относно показателите за безопасна 
употреба, които трябва да бъдат указани 
върху опаковката на лекарствените 
продукти, отпускани по медицинско 
предписание, и подробни правила за 
лекарствените продукти, въвеждани, без 
да се пускат на пазара. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи, като ги 
допълват, те трябва да бъдат приети 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
показателите за безопасна употреба или 
на всеки друг технически инструмент 
за потвърждаване на 
автентичността на лекарственото 
средство, които трябва да бъдат 
указани върху опаковката на 
лекарствените продукти, отпускани по 
медицинско предписание, и подробни 
правила за лекарствените продукти, 
въвеждани, без да се пускат на пазара.
На територията на Съюза следва да 
бъдат разработени стандартизирана 
форма за показатели за безопасна 
употреба или стандартизирани 
показатели за безопасна употреба.  

Or. en

Обосновка

 В настоящата дискусия се разглеждат единствено няколко вида кодификация. Също 
така следва да се има предвид, че стандартизираният показател за безопасна 
употреба не трябва задължително да бъде показател за безопасна употреба, като 
например двуизмерен баркод (a 2D-Bar-Code) или код за радиочестотна 
идентификация (RFID-Code), но може да бъде просто показател за безопасна 
употреба, като специална холограма или лак. Това решение би могло да бъде по-
изгодно и по-лесно за техническо изпълнение. 
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Изменение 113
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки 
относно показателите за безопасна 
употреба, които трябва да бъдат указани 
върху опаковката на лекарствените 
продукти, отпускани по медицинско 
предписание, и подробни правила за 
лекарствените продукти, въвеждани, без 
да се пускат на пазара. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи, като ги 
допълват, те трябва да бъдат приети 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 290 от ДФЕС по отношение на 
показателите за безопасна употреба, 
които трябва да бъдат указани върху 
опаковката на лекарствените продукти, 
отпускани по медицинско предписание,
и подробни правила за лекарствените 
продукти, въвеждани, без да се пускат 
на пазара.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение привежда в съответствие старата т. нар. „процедура по 
комитология“ с новата процедура съгласно член 290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз. 

Изменение 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Най-късно 36 месеца след 
влизането в сила на настоящата 
директива процедурата за 
проследимост на лекарствените 
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продукти следва да бъде 
хармонизирана на равнище ЕС. 
Следователно всеки лекарствен 
продукт следва по недвусмислен начин 
да бъде идентифициран чрез сериен 
номер върху неговата индивидуална 
опаковка. 

Or. fr

Обосновка

Важно е проследимостта на лекарствените продукти да бъде хармонизирана по 
такъв начин, че да задоволява очакванията и изискванията на медицинската общност 
и на пациентите по подходящ и ефективен начин.  

Изменение 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат в прилагането на 
съществуващите ограничения на 
незаконната търговия с лекарствени 
продукти, включително чрез Европол.

Or. en

Изменение 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат, включително чрез 
Европол, за прилагането на 
съществуващите ограничения на 
незаконните доставки на 
лекарствени продукти по интернет.
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Or. en

Обосновка

Съществуват значителни възможности за сътрудничество между държавите-
членки за справяне с незаконните доставки на лекарствени продукти по интернет, 
включително обмена на най-добри практики и технологично ноу-хау. Това 
сътрудничество следва да включва Европол, който разполага със значителен 
технически експертен опит в секторите, свързани с борбата с киберпрестъпността 
в Европа.

Изменение 117
Sylvana Rapti

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат, включително като 
използват услугите на Европол, за 
прилагането на съществуващите 
ограничения на незаконните доставки 
на лекарствени продукти по 
интернет. 

Or. en

Обосновка

Сътрудничествоно между държавите-членки, включително обменът на най-добри 
практики, е от голямо значение за справяне с незаконните доставки на лекарствени 
продукти по интернет. Европол разполага със значителен експертен опит в 
областите, свързани с киберпрестъпността.

Изменение 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Държавите-членки следва да си 
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сътрудничат, чрез Европол или по 
други начини, за прилагането на 
съществуващите ограничения на 
незаконните доставки на 
лекарствени продукти по интернет.

Or. ro

Обосновка

Следва да бъдат използвани придобитият от Европол опит и наличната 
инфраструктура, например за упражняване на контрол върху движението в ЕС на 
незаконни фармацевтични продукти.

Изменение 119
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да си 
сътрудничат, включително с 
Европол, за засилване на 
съществуващите ограничения по 
отношение на незаконната доставка 
на лекарствени продукти по 
интернет. 

Or. it

Обосновка

Сътрудничеството между държавите-членки за борба срещу незаконното 
разпространение на лекарствени продукти по интернет е несъмнено широко обхватно 
и включва, например, обмен на най-добри практики и технологично ноу-хау. Това 
сътрудничество следва да обхваща и Европол, който е натрупал значителен опит в 
области, свързани с престъпността онлайн. 
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Изменение 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Често се установява, че 
фалшифицирани лекарствени 
продукти се доставят в отговор на 
подадени по интернет поръчки. В 
съответствие с разпоредбите на 
Договора, и по-специално член 168 от 
ДФЕС, държавите-членки са 
отговорни да регулират пускането на 
пазара на лекарствени продукти на 
последното равнище на търговската 
верига, особено в аптеките. Това 
включва и регулиране на пускането на 
пазара на лекарствени продукти чрез 
поръчки по пощата и по интернет. 
Съдебната практика на Съда на ЕС 
позволява на държавите-членки да 
наложат абсолютна забрана върху 
доставката на лекарства по лекарско 
предписание чрез поръчка по пощата, 
в съответствие със значителните 
възможности за вземане на решения 
по собствена преценка, с които 
разполагат, предвид опасностите, 
свързани в този вид търговия.

Or. de

Изменение 121
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) Често се установява, че 
фалшифицирани лекарствени 
продукти се доставят в отговор на 



AM\807493BG.doc 61/62 PE439.406v01-00

BG

подадени по интернет поръчки. В 
съответствие с разпоредбите на 
Договора, и по-специално член 168 от 
ДФЕС, държавите-членки са 
отговорни да регулират пускането на 
пазара на лекарствени продукти на 
последното равнище на търговската 
верига, особено в аптеките. Това 
включва и регулиране на пускането на 
пазара на лекарствени продукти чрез 
поръчки по пощата и по интернет. 
Съдебната практика на Съда на ЕС 
позволява на държавите-членки да 
наложат абсолютна забрана върху 
доставката на лекарства по лекарско 
предписание чрез поръчка по пощата, 
в съответствие със значителните 
възможности за вземане на решения 
по собствена преценка, с които 
разполагат, предвид опасностите, 
свързани в този вид търговия.

Or. de

Обосновка

Директивата трябва да спазва установеното разпределение на правомощията. 
Правилата относно аптеките и пускането на пазара на лекарства на последното 
равнище от търговската верига са от компетентността на държавите-членки. 
Огромното мнозинство от държавите-членки забранява търговията с поръчки по 
пощата за лекарствата по лекарско предписание, като Съдът подкрепи това 
(Решение от of 11.12.2003 г., C-322/01, Deutscher Apothekerverband). 

Изменение 122
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) За да се гарантира 
функционирането на вътрешния 
пазар, е необходимо да бъдат 
изготвени хармонизирани за целия ЕС 
показатели за безопасна употреба за 
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лекарствени продукти. Техническото 
изготвяне на тези показатели и 
разработването на методите за 
тяхното изпитване обаче следва да 
бъде предоставено на държавите-
членки в съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Or. de

Обосновка

Единствено държавите-членки следва да поемат отговорността за техническото 
изпълнение на процедурите за проверка. Това гарантира намирането на подходящи 
решения, които са съобразени със съответните национални дистрибуторски системи.


