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Изменение 123
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
Всеки лекарствен продукт, съставка, 
ексципиент или компонент от него, 
който/която преднамерено или с цел 
измама се представя погрешно по 
отношение на:

Or. en

Обосновка

Включването на формално определение дава допълнителна правна сигурност на 
разпоредбите на директивата и позволява по-единно прилагане от държавите-членки 
чрез административни действия и наказателни санкции. Определението следва да 
включва представата за „умишлена“ фалшификация или погрешно представяне.

Изменение 124
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
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Всеки лекарствен продукт, който 
съдържа неверни данни, представени 
с цел измама и преднамерено, 
относно:

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно определение на „фалшифициран лекарствен продукт“. Следва да се 
прилага определението, основано на предложението от страна на работната група 
на СЗО за борба срещу фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT), с цел 
поддържане на последователно международно сътрудничество. Настоящата 
директива следва да се съсредоточи върху последствията за общественото здраве и 
не следва да разглежда възникването на евентуални проблеми, свързани с правата 
върху интелектуалната собственост или патентните права.

Изменение 125
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 

Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация на:

Or. en

Обосновка

Поради съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение относно 
фалшифицираните лекарствени продукти, тъй като понастоящем се наблюдава 
объркване в това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки.
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Изменение 126
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация на: 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е допълнение към изменение 16, внесено от докладчика. 
Поради съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение за 
фалшифициран лекарствен продукт, тъй като понастоящем се наблюдава объркване в 
това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки. 

Изменение 127
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
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продукт:
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация с оглед 
на:

Or. en

Изменение 128
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - встъпителна част (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
Всеки лекарствен продукт, който 
съдържа неверни или подвеждащи 
данни относно:

Or. en

Обосновка

Предложена от докладчика малка промяна в изменение 16. Определението за 
фалшифициран лекарствен продукт следва да се отнася не само за неверни данни, а 
също така и за подвеждащи данни.

Изменение 129
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нов)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - уводна част (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1 се добавя следната точка 
2а:
2а. Фалшифициран лекарствен 
продукт:
Всеки лекарствен продукт, който 
съдържа неверни данни относно:

Or. it

Обосновка

Добавя се позоваване на листовката с упътване в опаковката с цел по-голяма 
точност и детайлност.

Изменение 130
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неговата идентичност, 
включително подвеждащи твърдения 
относно опаковката и 
етикетирането, наименованието, 
състава на която и да е от 
фармацевтичните му съставки, 
силата на действие или на други 
елементи; и/или 

Or. en

Обосновка

Необходимо е ясно определение на „фалшифициран лекарствен продукт“. Следва да се 
прилага определението, основано на предложението от страна на работната група 
на СЗО за борба срещу фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT), с цел 
поддържане на последователно международно сътрудничество. Настоящата 
директива следва да се съсредоточи върху последствията за общественото здраве и 
не следва да разглежда евентуални проблеми, свързани с правата върху 
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интелектуалната собственост или патентните права.

Изменение 131
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) идентичността, включително 
неговата опаковка, етикетиране, 
наименование и състав по отношение 
на съставките, в т.ч. компонентите 
на опаковката, ексципиентите и 
активните съставки, и тяхното 
дозиране; и/или

Or. en

Обосновка

Поради съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение относно 
фалшифицираните лекарствени продукти, тъй като понастоящем се наблюдава 
объркване в това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки.

Изменение 132
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) идентичността, включително 
неговата опаковка, етикетиране, 
наименование и състав, както по 
отношение на съставките, в т.ч. 
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ексципиентите и активните 
съставки, така и по отношение на 
тяхното дозиране; 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е допълнение към изменение 16, внесено от докладчика. 
Поради съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение за 
фалшифициран лекарствен продукт, тъй като понастоящем се наблюдава объркване в 
това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки. 

Изменение 133
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неговата идентичност, 
включително опаковката и 
етикетирането, наименованието, 
състава на която и да е от 
фармацевтичните му съставки, и 
силата на действие; и/или 

Or. en

Обосновка

Включването на формално определение дава допълнителна правна сигурност на 
разпоредбите на директивата и позволява по-единно прилагане от държавите-членки 
чрез административни действия и наказателни санкции. Определението следва да 
включва представата за „умишлена“ фалшификация или погрешно представяне.



PE439.407v01-00 10/54 AM\807494BG.doc

BG

Изменение 134
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неговата идентичност, 
включително опаковката и 
етикетирането, наименованието, 
състава на която и да е от 
фармацевтичните му съставки, и 
силата на действие; и/или 

Or. en

Обосновка

Предложена от докладчика малка промяна в изменение 16. Определението за 
фалшифициран лекарствен продукт следва да се отнася не само за неверни данни, а 
също така за подвеждащи данни.

Изменение 135
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) свойствата, в т.ч. опаковка, 
етикетиране, означаване и форма, по 
отношение както на активните 
фармацевтични съставки, така и на 
тяхното дозиране;

Or. en
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Изменение 136
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) неговата идентичност, 
включително опаковката и 
етикетирането, и листовката с 
упътване в опаковката, 
наименованието, състава на която и 
да е от фармацевтичните му 
съставки, и силата на действие; 
и/или

Or. it

Обосновка

Добавя се позоваване на листовката с упътване в опаковката с цел по-голяма 
точност и детайлност.

Изменение 137
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неговия източник, включително 
подвеждащи твърдения относно 
производителя, държавата на 
производство, държавата на 
произход, титуляря на разрешението 
за пускане на пазара и 
дистрибуторската верига; и/или

Or. en
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Изменение 138
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) производството, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на произход 
и титуляря на разрешението за 
пускане на пазара;

Or. en

Изменение 139
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неговия източник, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на произход 
и титуляря на разрешителното за 
пускане на пазара; и/или

Or. it

Изменение 140
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неговия източник, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на 
произход, титуляря на 
разрешителното за пускане на пазара; 
и/или

Or. en

Изменение 141
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) неговия източник, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на 
произход, титуляря на 
разрешителното за пускане на пазара; 
и/или

Or. en

Изменение 142
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) източника, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на произход 
и титуляря на разрешението за 
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пускане на пазара; и/или 

Or. en

Изменение 143
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) източника, включително 
производителя, държавата на 
произход и титуляря на 
разрешението за пускане на пазара;

Or. en

Изменение 144
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неговата хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицират 
дистрибуторските канали. Това важи 
за самия продукт, неговия контейнер 
или друга опаковка, или 
информацията, предоставена на 
етикета.

Or. en
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Изменение 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига. 

Or. en

Изменение 146
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.

Or. en

Изменение 147
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неговия произход, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.

Or. en

Изменение 148
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неговата хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицират 
дистрибуторските канали.

Or. it

Изменение 149
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неговата хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицират 
дистрибуторските канали.

Or. en
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Изменение 150
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 1 - буква в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) неговата хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицират 
дистрибуторските канали.

Or. en

Изменение 151
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и органите на държавите-
членки, актуализира настоящото 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и 
международните споразумения.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост и на индустриална 
собственост, или патентните права.
Настоящето определение не включва 
неумишлени производствени грешки.

Or. en
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Изменение 152
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е упълномощена да 
актуализира настоящото 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и на 
международни споразумения.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост и на индустриална 
собственост, или патентните права.
Настоящето определение не включва 
производствените грешки.

Or. en

Изменение 153
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията адаптира настоящото 
определение в съответствие както с 
научно-техническия прогрес, така и с 
международните споразумения.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата на индустриална 
собственост.
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Настоящото определение не включва 
производствени грешки. 

Or. en

Изменение 154
Oreste Rossi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост и на индустриална 
собственост, или патентните права.

Or. it

Изменение 155
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на
законодателството в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост и на индустриална 
собственост, или патентните права.

Or. en
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Изменение 156
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a - параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата върху интелектуалната 
собственост и на индустриална 
собственост, или патентните права.  

Or. en

Изменение 157
Marisa Matias

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. В член 1, след точка 2а се добавя 
следната точка 2б:
2б. Активно вещество, използвано 
като изходна суровина:
всяка субстанция или смес от 
субстанции, предназначени за 
използване за производство на 
лекарствен продукт, които при 
своето използване за производство се 
превръщат в активна съставка на 
този продукт. Предназначението на 
тези субстанции е да осигурят 
фармакологична активност или друго 
пряко действие за диагностициране, 
лечение, смекчаване, третиране или 
превенция на дадено заболяване, или 
да окажат въздействие върху 
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структурата и функционирането на 
тялото.

Or. en

Изменение 158
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка - 1 б (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1б. В член 1, след точка 3 се добавя 
следната точка 3а:
3a. Ексципиент: 
Съставка на фармацевтична форма, 
различна от активното вещество. 
Ексципиентите включват запълващи 
вещества, разредители, смазочни 
вещества, оцветители, 
антиоксиданти, консерванти, 
адюванти, стабилизатори, 
сгъстители, емулгатори, вещества, 
повишаващи разтворимостта и 
проникването, есенции и 
ароматизатори, както и съставките, 
използвани за външната обвивка на 
лекарствените продукти, например 
желатинови капсули.

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение на понятието „ексципиент“. Ексципиентът е съществена 
част от готовия лекарствен продукт.  Определението е в съответствие с 
Ръководството относно ексципиентите на EMEA CHMP. 
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Изменение 159
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a. Търговия с лекарствени 
продукти:

17a. Посредничество на трети 
страни в търговията и търговското 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти:

Всички дейности, които включват 
водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или 
закупуване на лекарствени продукти, 
или за фактуриране или търговско 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти, с 
изключение на доставяне на 
лекарствени продукти на 
обществеността, и които не попадат 
в обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.

Всички дейности, свързани със 
закупуването и продажбата на 
лекарствени продукти, с изключение 
на доставката на лекарствени 
продукти на обществеността и 
дистрибуцията на едро, както е 
определено в параграф 17 от 
настоящия член, които не включват 
физическата манипулация с подобни 
продукти и приемат формата на 
независими преговори от името на 
други физически или юридически лица, 
или от името на органи, предвидени в 
националното законодателство.

Or. es

Обосновка

This definition includes in pharmacutical legislation bodies which perform brokering and 
negotiation services in the buying and selling of medicinal products.   It is important to 
highlight, and therefore include in the definition, that these bodies do not under any 
circumstances have physical possession of those medicinal products or store them in any 
form. This means that they do not have their own storage facilities. 

Furthermore, those bodies can perform these tasks for national agencies or other types of 
organisation that may be authorised under national law to procure or supply medicinal 
products (e.g. for third country healthcare systems), which means that they should be 
accommodated as part of the definition. 
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Изменение 160
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„17a. Търговия с лекарствени 
продукти:

„17a. Търговия: 

„Всички дейности, които включват 
водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или 
закупуване на лекарствени продукти, 
или за фактуриране или търговско 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти, с изключение 
на доставяне на лекарствени продукти
на обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

„Всички дейности, които включват 
водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или 
закупуване на лекарствени продукти 
или активни фармацевтични 
съставки, или за фактуриране в 
областта на лекарствените продукти или 
активните фармацевтични съставки, 
с изключение на тяхното доставяне на 
обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

Or. en

Обосновка

Търговията се отнася не само до лекарствените продукти, но също така до 
активните фармацевтични съставки; следователно е необходимо те да бъдат 
изрично посочени в текста.

Изменение 161
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„17a. Търговия с лекарствени 
продукти:

„17a. Търговия:

Всички дейности, които включват „Всички дейности, които включват 
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водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или 
закупуване на лекарствени продукти, 
или за фактуриране или търговско 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти, с изключение 
на доставяне на лекарствени продукти
на обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или 
закупуване на лекарствени продукти 
или активни фармацевтични 
съставки, или за фактуриране в 
областта на лекарствените продукти или 
активните фармацевтични съставки, 
с изключение на тяхното доставяне на 
обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

Or. de

Обосновка

Търговията се отнася не само до лекарствените продукти, но също така до 
активните фармацевтични съставки; следователно е необходимо те да бъдат 
изрично посочени в текста.

Изменение 162
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
17б. Лица, оторизирани да доставят 
лекарствени продукти:
Физически или юридически лица, 
които притежават разрешение за 
дистрибуция на едро, без да се засягат 
физическите и юридически лица, 
освободени от задължението да 
бъдат титуляри на разрешение за 
доставка на лекарствени продукти.

Or. en
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Обосновка

Следва да се добави определение, обясняващо значението на „лица, оторизирани да 
доставят лекарствени продукти“, тъй като терминът се използва в настоящата 
директива 2001/83/ЕО без допълнително определение. С цел да се предостави 
ефективна защита срещу фалшифицирани лекарства, всички участници във и около 
веригата за доставки следва да бъдат ясно идентифицирани.

Изменение 163
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
17б. Лица, оторизирани да доставят 
лекарствени продукти: 
Физически или юридически лица, 
които притежават разрешение за 
дистрибуция на едро, без да се засягат 
физическите и юридически лица, 
освободени от задължението да 
бъдат титуляри на разрешение за 
доставка на лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Следва да се добави определение, обясняващо значението на „лица, оторизирани да 
доставят лекарствени продукти“, тъй като терминът се използва в настоящата 
директива 2001/83/ЕО без допълнително определение. Предвид осигуряването на 
ефективна защита срещу навлизането на фалшифицирани лекарства в законната 
дистрибуторска мрежа, всички участници в дистрибуторската мрежа следва да 
бъдат точно определени. 
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Изменение 164
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
17б. Посредничество:
Всички дейности във връзка с 
продажбата или закупуването на 
лекарствени продукти или активни 
фармацевтични съставки, с 
изключение на доставка на дребно и 
дистрибуция на едро, както е 
посочено в точка 17 от настоящия 
член, които не включват физическа 
манипулация и които се изразяват в 
посредничество независимо и от 
името на друго юридическо и 
физическо лице.

Or. en

Обосновка

Необходимо е разграничение между търговска и посредническа дейност.

Изменение 165
Holger Krahmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
17б. Посредничество:
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Всички дейности във връзка с 
продажбата или закупуването на 
лекарствени продукти или активни 
фармацевтични съставки, с 
изключение на доставка на дребно и 
дистрибуция на едро, както е 
посочено в точка 17 от настоящия 
член, които не включват физическа 
манипулация и които се изразяват в 
посредничество независимо и от 
името на друго юридическо и 
физическо лице.

Or. de

Обосновка

Необходимо е разграничение между търговска и посредническа дейност.

Изменение 166
Linda McAvan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
17б. Управлявана дистрибуторска 
верига
Дистрибуторска система, при която 
производителят доставя даден 
лекарствен продукт директно, без 
участието на трети страни, като 
например дистрибутори на едро или 
търговци, на здравно заведение, в 
което продуктът се прилага 
непосредствено на пациентите.

Or. en
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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. Във връзка с това ще 
бъде полезно да се определи какво означава управлявана дистрибуторска верига.  

Изменение 167
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 2, след параграф 3 се добавя 
следния параграф 3а:
3a. Разпоредбите на настоящата 
директива не накърняват правото на 
държавите-членки да ограничат или 
забраняват търговията с 
лекарствени продукти, изискващи 
лекарско предписание, по интернет.

Or. en

Изменение 168
Sylvana Rapti

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 2 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В член 2, след параграф 3 се добавя 
следния параграф 3а:
3a. Нито една разпоредба в 
настоящата директива не засяга 
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правото на държавите-членки да 
ограничават или забраняват 
продажбата по интернет на 
лекарства, изискващи лекарско 
предписание. 

Or. en

Обосновка

Повечето държави-членки понастоящем ограничават продажбата по интернет на 
лекарства, изискващи лекарско предписание. Подобни ограничения спомагат за това 
да се сведе до минимум възможността да се предоставят фалшифицирани продукти 
на обществеността. В интерес на общественото здраве и в съответствие с 
принципите на субсидиарност, следва да бъде позволено тези ограничения да 
продължат да съществуват. 

Изменение 169
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

'е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на 
държавата-членка, дали 
производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.“

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
гарантира, че производствените 
дейности се изпълняват в 
съответствие с насоките и 
стандартите на добрите 
производствени практики в Съюза 
посредством извършването на 
задължителни проверки от 
компетентните органи на 
Общността или от органите, с 
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които са в сила споразумения за 
взаимно признаване, които се 
отнасят, наред с другото, и до 
активните фармацевтични съставки. 

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 различни акредитирани 
частни органи ще доведе до несигурност относно ефективността на проверките и до 
объркване относно това, кой носи отговорността за точността на резултатите от 
проверките, и би създало нееднозначна връзка между проверяваното предприятие и 
проверяващата инстанция, което може да доведе до опасност от корупция. 

Изменение 170
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики. 

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества и ексципиентите, 
които са били произведени и 
разпространени в съответствие с 
подробното ръководство за добри 
практики за производство и 
разпространение на изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят и 
дистрибуторът на активни вещества и 
ексципиенти се придържат към 
добрите производствени практики. 
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 171
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени и разпространени в 
съответствие с подробното ръководство 
за добри практики за производство и 
разпространение на изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики. 

Or. en

Изменение 172
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.“

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени и разпространени в 
съответствие с подробното ръководство 
за добри практики за производство и 
разпространение на изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.

Or. de

Изменение 173
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно, чрез друг 
титуляр на разрешение за 
производство, който получава същия 
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членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.

материал от този производител, или 
чрез структура, акредитирана за тази 
цел от компетентния орган на 
държавата-членка, дали производителят 
на активни вещества се придържа към 
добрите производствени практики.

Or. en

Обосновка

За да се позволи взаимодействие, титулярите на разрешения за производство следва 
да могат да обединят усилията си във връзка с проверките на производствените 
обекти. Това ще доведе до увеличаване на наличните ресурси и по този начин ще 
позволи по-голям брой проверки и, вследствие на това, по-високо равнище на 
безопасност за пациентите. 

Изменение 174
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики. Титулярят 
на разрешение за производство следва 
да гарантира, че изходните 
материали, различни от активните 
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фармацевтични съставки, са оценени
като подходящи за употреба във 
фармацевтични продукти. 
Титулярят на разрешение за 
производство трябва да гарантира, че 
процесът, чрез който е получена 
оценката, е описан в система за 
качество, която ще бъде на 
разположение на компетентните 
органи за инспекция.

Or. en

Обосновка

Активните фармацевтични съставки (АФС) и ексципиентите имат много различни 
характеристики по отношение на мрежата на доставки. Разпоредбите относно 
ексципиентите следва да се формулират в отделен член, който ясно ги разграничава 
от АФС и прилага подходящо равнище на контрол. Производителите на ексципиенти 
и мрежата за доставки на суровини се контролират чрез системата за качество на 
титуляря на разрешение за производство, под надзора на представител на ЕС с 
подходяща квалификация, който на свой ред подлежи на регулаторни проверки.

Изменение 175
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел от 
компетентния орган на държавата-
членка, дали производителят на активни 
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вещества се придържа към добрите 
производствени практики.

вещества се придържа към добрите 
производствени практики.
Ексципиентите, които отговарят на 
еквивалентните добри практики за 
производство и разпространение, 
като IPEC-PQG, EFfCI, HACCP и/или 
ISO9001/ISO22000, са освободени от 
допълнителни изисквания.

Or. en

Обосновка

Ексципиентите широко се използват за други приложения, като например храни, и 
вече съществуват 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 176
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на 
държавата-членка, дали 

е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява дали производителят на 
активни вещества се придържа към 
добрите производствени практики.
Комисията изготвя списък с някои 
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производителят на активни вещества се 
придържа към добрите производствени 
практики.

категории ексципиенти въз основа на 
критерии за риска, като отчита 
техния произход и предназначение.
Тези актове, предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.
Производителят прилага, за тези 
категории ексципиенти, 
съответните добри производствени 
практики въз основа на анализ на 
риска, извършен в съответствие с 
директивите, посочени в член 47, 
параграф 2, при отчитане на други 
изисквания на системата за 
качество, които може да са 
приложими; той документира това 
по подходящ начин. 

Or. es

Обосновка

Accrediting auditors to verify that active substance manufacturers are following good 
manufacturing practices would be resource-inefficient and provide no additional guarantees 
on the protection of the European public, since the quality of the audits that manufacturers 
conduct in respect of the manufacturers of the base materials already forms the subject of 
regular checks. It is therefore proposed that the reference to that verification be removed. 

It is also proposed that compliance with appropriate correct manufacturing practices be 
extended to include certain categories of excipient, but that the approach to this should 
always be risk based, since otherwise this would be very costly and inefficient. 

Изменение 177
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Алинея втора от буква е) се 
заменя със следното:
Комисията приема, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 121а и подлежащ на условията 
на членове 121б и 121в, списък с някои 
категории помощни вещества, 
идентифицирани чрез основан на 
анализа на риска подход, като 
отчита техния произход и 
предназначение. За тези категории 
ексципиенти производителят прилага 
подходящи добри производствени 
практики въз основа на официална 
оценка на риска в съответствие с 
приложимите насоки, посочени във 
втория параграф на член 47, като 
отчита други подходящи изисквания 
на системата за качество, и 
документира това.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 178
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Алинея втора от буква е) се 
заменя със следното:
Комисията изготвя, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
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член 121а и подлежащ на условията 
на членове 121б и 121в, списък с някои 
категории помощни вещества, 
идентифицирани чрез основан на 
анализа на риска подход, като 
отчита техния произход и 
предназначение.
За тези категории ексципиенти 
производителят прилага подходящи 
добри производствени практики въз 
основа на официална оценка на риска 
в съответствие с приложимите 
насоки, посочени във втория параграф 
на член 47, като отчита други 
подходящи изисквания на системата 
за качество, и документира това.

Or. en

Обосновка

Комисията изготвя, посредством делегирани актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС, списък с тези категории ексципиенти, които вследствие на основан на анализа 
на риска подход представляват риск за общественото здраве в случай на 
фалшифициране. За въпросните ексципиенти се прилагат принципите на ДПП.

Изменение 179
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Алинея втора от буква е) се 
заменя със следното: 
Тази точка се прилага и за 
определени помощни вещества, чийто 
списък, както и специални условия 
на прилагане, се установяват […] от 
Комисията посредством делегирани 
актове в съответствие с член 121а и 
които са предмет на условията на 
членове 121б и 121в. Единствено 
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ексципиенти, които са били 
произведени в съответствие със 
стандартите за контрол на 
качеството на ISO 9000/ISO 9001, 
следва да бъдат използвани в 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Ексципиентите нямат фармацевтично действие. Въвеждането на специфични 
изисквания за ДПП за всички ексципиенти не е необходимо за подобряване на 
безопасността на пациентите и не е пропорционално, тъй като същите помощни 
вещества все пак биха присъствали в хранителните продукти. В хранителните 
продукти тези вещества трябва да отговарят на стандартите ISO 9000/ISO 9001.
Повечето ексципиенти, използвани във фармацевтични продукти в днешно време, вече 
отговарят на тези стандарти и според наскорошно проучване на ЕС няма 
доказателства за сериозни инциденти, свързани с нанесени вреди на пациентите 
вследствие на фалшифицирани помощни вещества от началото на 2000 г. насам.

Изменение 180
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Алинея втора от буква е) се 
заменя със следното:
Тази точка се прилага и за 
определени помощни вещества, чийто 
списък, както и специални условия 
на прилагане, се установяват […] от 
Комисията в съответствие с 
процедурата, посочена в член 121, 
параграф 2. 
Не по-късно от три години след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива Комисията 
следва да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на риска, свързан с някои 
ексципиенти, използвани при 
производството на лекарствени 
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продукти. Докладът следва да 
включва анализ на въздействието, 
както и критерии за изготвяне на 
списък, както е посочено по-горе. В 
доклада следва да се отправят 
предложения за евентуални проверки 
и разпоредби за производителите и 
вносителите на ексципиенти, които 
не подлежат на правилата или 
проверките в рамките на 
законодателството в областта на 
лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

Въпросът, свързан с риска по отношение на някои ексципиенти беше повдигнат във 
връзка със заразени с ТСЕ материали и познати случаи на фалшификация в Хаити, 
Панама и Индия през 90-те години на миналия век. В ЕС Комисията възложи (и получи 
на 19 декември 2007 г.) „Доклад за оценка на въздействието на помощните 
вещества“, изготвен от Europe Economics Chancery House. Въз основа на този доклад 
въпросът, свързан с ексципиентите, които се използват при производството на 
лекарствени продукти, следва да бъде разрешен чрез основан на анализа на риска 
подход.

Изменение 181
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следната буква ж): б) Добавя се следната буква ж):
„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти.“

„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти в законната мрежа за 
доставки или които се продават чрез 
незаконна търговия по интернет.
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Or. en

Обосновка

Задължението за информация, наложено на титуляря на разрешение за производство, 
ще способства за постигане на максимално равнище на прозрачност и проследяемост. 
Това също така би допринесло за подобряване на надеждността на данните относно 
действителния обхват на проблема, свързан с фалшифицирането.

Изменение 182
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следната буква ж): б) Добавя се следната буква ж):
„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти.“

„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти в законната мрежа за 
доставки или които се продават чрез 
незаконна търговия по интернет.

Or. en

Обосновка

Задължението за информация, наложено на титуляря на разрешение за производство, 
ще способства за постигане на максимално равнище на прозрачност и проследяемост. 
Това също така би допринесло за подобряване на надеждността на данните относно 
действителния обхват на проблема, свързан с фалшифицирането.
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Изменение 183
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следната буква ж): б) Добавя се следната буква ж):

„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти.“

„ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти в законната или 
незаконната мрежа за доставки, 
включително по интернет.

Or. en

Обосновка

Задължението за титуляря на разрешението за производство да уведоми 
компетентните органи относно фалшифицирани продукти следва да е всеобхватно, 
за да способства за постигане на максимално равнище на прозрачност и 
проследяемост. Това също така би способствало за предоставяне на надеждни данни 
относно действителния обхват на проблема.

Изменение 184
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква з):
з) Всяка година Комисията представя 
пред Европейския парламент и пред 
Съвета доклад с надеждни и точни 
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данни относно настоящото 
положение и тенденции в областта 
на фалшифицирането на лекарствени 
продукти. Докладът включва най-
малко информация относно това
къде, по какъв начин и от кого са били 
установени фалшифицираните 
продукти, техния произход, както и 
точно описание на естеството на 
фалшификацията. 

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.

Изменение 185
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква з):

з) В светлината на настоящата 
директива Комисията ежегодно 
представя пред Европейския 
парламент и пред Съвета 
статистически доклад с надеждни и 
точни данни относно настоящото 
положение, тенденции и развитие в 
областта на 
фалшифицирането/фалшифициранит
е лекарствени продукти в държавите-
членки. 
Този доклад ясно разграничава 
фалшифицирането/фалшифициранит
е лекарствени продукти от 
нарушението на патентни права.
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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 по произход, самия фалшифициран 
елемент (естество, източник и/или съставка/компоненти).

Изменение 186
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква з):

з) В светлината на настоящата 
директива Комисията ежегодно 
представя пред Европейския 
парламент и пред Съвета 
статистически доклад с надеждни и 
точни данни относно настоящото 
положение, тенденции и развитие в 
областта на фалшифицираните 
лекарствени продукти в държавите-
членки. 
Този доклад ясно разграничава 
фалшифицираните лекарствени 
продукти от нарушението на 
патентни права.

Or. en

Обосновка

Нито проучването на оценката на въздействието, нито други доклади на Комисията 
в достатъчна степен се съсредоточават върху основните източници на 
фалшифицирани продукти и ги разясняват. Важно е да не се бъркат нарушенията на 
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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 (естество, източник и/или 
съставка/компоненти).

Изменение 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква з): 

з) да носи правна отговорност за 
точността на констатациите от 
инспекциите и проверките, които е 
провел или възложил, без да е 
възможно делегирането на тази 
отговорност.

Or. en

Обосновка

От съществено значение е посредством инспекции и проверки да се гарантира, че 
лекарствените продукти се произвеждат в съответствие с добрите производствени 
практики. За тази цел е необходимо титулярят на разрешението за производство да 
носи отговорност както за произвежданите продукти, така и за закупуваните 
суровини. По тази причина е необходимо да се установи отговорността на 
производителя във връзка с констатациите от проверката − това се налага най-вече 
в случаите, когато той може да делегира извършването на проверки на акредитирана 
за тази цел организация. 

Изменение 188
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46б – параграф 1



PE439.407v01-00 46/54 AM\807494BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки предприемат 
съответните мерки, за да гарантират, че 
намиращият се на тяхна територия 
производител на активни вещества, 
използвани като изходни материали, 
включително активни вещества, 
предназначени за износ, се придържа 
към добрите производствени практики 
за активни вещества.

(1) Държавите-членки предприемат 
съответните мерки, за да гарантират, че 
намиращите се на тяхна територия 
производител и дистрибутор на 
активни вещества, използвани като 
изходни материали, включително 
активни вещества, предназначени за 
износ, се придържат към добрите 
производствени практики за активни 
вещества.

Or. en

Изменение 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46б – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Активни вещества, използвани като 
изходни материали, се внасят само ако:

2. Активни вещества, използвани като 
изходни материали, могат да се внасят 
само ако:

Or. en

Обосновка

Писменото потвърждение от третата държава износителка за това, че 
предприятието, произвеждащо изнесените активни вещества, прилага добрите 
производствени практики, не е подходяща и достатъчна гаранция. За да се гарантира 
общественото здраве и да се запази конкурентоспособността на европейските 
предприятия, тези производствени обекти трябва да бъдат подложени на проверки 
от страна на съответните национални органи. Тази система ще може да предложи 
подходящи стимули за това, чуждестранните производители да поискат от своите 
страни на произход да сключат с ЕС споразумения за взаимно признаване.



AM\807494BG.doc 47/54 PE439.407v01-00

BG

Изменение 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46б – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за 
добра производствена практика, 
приложими към предприятието, 
произвеждащо изнесените активни 
вещества, са най-малкото 
равностойни на определените от 
Общността, както и че 
предприятието подлежи на контрол 
и правоприлагане, гарантиращи 
невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
заобиколени.

б) през трите предходни години са 
преминали с добри резултати 
специална проверка за активните 
фармацевтични съставки, извършена 
от компетентен европейски орган 
или от орган на държава, с която е в 
сила споразумение за взаимно 
признаване. Преминаването на 
проверка с добри резултати се 
документира чрез издаден от 
компетентния орган сертификат, 
който удостоверява съответствието 
с добри производствени практики.

Or. en

Обосновка

Писменото потвърждение от третата държава износителка за това, че 
предприятието, произвеждащо изнесените активни вещества, прилага добрите 
производствени практики, не е подходяща и достатъчна гаранция. За да се гарантира 
общественото здраве и да се запази конкурентоспособността на европейските 
предприятия, тези производствени обекти трябва да бъдат подложени на проверки 
от страна на съответните национални органи. Тази система ще може да предложи 
подходящи стимули за това, чуждестранните производители да поискат от своите 
страни на произход да сключат с ЕС споразумения за взаимно признаване.

Изменение 191
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46б – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, са най-
малкото равностойни на определените 
от Общността, както и че предприятието 
подлежи на контрол и правоприлагане, 
гарантиращи невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
заобиколени.

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, са най-
малкото равностойни на определените 
от Общността, както и че предприятието 
подлежи на контрол и правоприлагане, 
включително на многократни и 
необявени предварително проверки, 
гарантиращи невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
заобиколени.

Or. en

Обосновка

Изясняване.

Изменение 192
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46б – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, са най-
малкото равностойни на определените 
от Общността, както и че предприятието 
подлежи на контрол и правоприлагане, 
гарантиращи невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
заобиколени.

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, са най-
малкото равностойни на определените 
от Общността, както и че предприятието 
подлежи на строг и прозрачен контрол 
и правоприлагане, гарантиращи 
невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
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заобиколени.

Or. en

Обосновка

Защитата в трети държави следва да е най-малко еквивалентна на тази в ЕС и по 
тази причина следва да е налице строг и прозрачен контрол и прилагане, за да се 
гарантират добри производствени практики. В случай на неспазване, сведение за това 
следва да бъде предоставено незабавно на ЕС от третата държава износителка.

Изменение 193
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добра производствена 
практика за активни вещества, 
използвани като изходни материали, се 
приемат под формата на подробно 
ръководство.“

Чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в, Комисията 
приема принципите за добри 
практики за производство и 
разпространение за активни вещества, 
използвани като изходни материали и 
помощни вещества (ексципиенти), 
посочени в член 46, буква е) и член 46б 
под формата на подробни критерии.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 26 от проектодоклада. Настоящото изменение, наред с другото, 
привежда в съответствие старата т. нар. „процедура по комитология“ с новата 
процедура съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
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Изменение 194
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добра производствена 
практика за активни вещества, 
използвани като изходни материали, се 
приемат под формата на подробно 
ръководство.“

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добри практики за 
производство и разпространение на
активни вещества, използвани като 
изходни материали, и на ексципиенти
се приемат под формата на подробно 
ръководство.

Or. en

Изменение 195
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добра производствена 
практика за активни вещества, 
използвани като изходни материали, се 
приемат под формата на подробно 
ръководство.“

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добри практики за 
производство и разпространение на
активни вещества, използвани като 
изходни материали, и на помощни 
вещества се приемат под формата на 
подробно ръководство.“

Or. de
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Изменение 196
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добра производствена 
практика за активни вещества, 
използвани като изходни материали, се 
приемат под формата на подробно 
ръководство.“

„Посочените в член 46, буква е) и член 
46б принципи за добра производствена 
практика за активни вещества, 
използвани като изходни материали, се 
приемат под формата на подробно 
ръководство.“ Принципите, съгласно 
които титулярят на разрешение за 
производство гарантира, че 
ексципиентите са подходящи за 
употреба в производствени операции, 
извършвани чрез използването на 
анализи на риска, в съответствие с 
принципа на добри производствени 
практики, се приемат под формата 
на насоки. 

Or. en

Обосновка

За ексципиентите и активните вещества се разработват подходящи и 
пропорционални насоки, тъй като характеристиките на тяхната мрежа на доставки 
са много различни. Отправя се предложение вече съществуващите насоки да 
формират основата на проверките, които ще се прилагат по отношение на 
ексципиентите, и да се засилят чрез допълнителни подходящи изисквания, когато е 
необходимо. Настоящото предложение би представлявало прагматичен подход, 
който би отговорил на изискванията на действащото законодателство и би 
надграждал върху вече съществуващи ефективни системи.

Изменение 197
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 52a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносителите и производителите на 
активни вещества, използвани в 
Общността като изходни материали, 
съобщават адресите си на компетентния 
орган на държавата-членка, в която са 
установени.

Вносителите, производителите и 
дистрибуторите на активни вещества, 
използвани в Общността като изходни 
материали, съобщават адресите си на 
компетентния орган на държавата-
членка, в която са установени.

Or. de

Изменение 198
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 52a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вносителите и производителите на 
активни вещества, използвани в 
Общността като изходни материали, 
съобщават адресите си на компетентния 
орган на държавата-членка, в която са 
установени.

Вносителите, производителите и 
дистрибуторите на активни вещества, 
използвани в Общността като изходни 
материали, съобщават адресите си на 
компетентния орган на държавата-
членка, в която са установени.

Or. en

Изменение 199
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 52б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Независимо от член 2, параграф 1 и 
без да се засяга дял VII, държавите-
членки гарантират, че лекарствените
продукти, които не са предназначени за 

(1) Независимо от член 2, параграф 1 и 
без да се засяга дял VII, държавите-
членки предприемат необходимите 
мерки, за да предотвратят 



AM\807494BG.doc 53/54 PE439.407v01-00

BG

пускане на пазара, не се въвеждат в 
Общността, в случай че има 
основания да се смята, че продуктите 
са с фалшифицирана идентичност, 
хронология или източник.

въвеждането в Съюза на лекарствени 
продукти, които не са предназначени за 
пускане на пазара, в случай че има 
основания да се смята, че тези 
продукти са фалшифицирани.

(2) Комисията приема мерките, 
необходими за изпълнението на 
параграф 1. Тези мерки, предназначени 
да изменят несъществени елементи 
на настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 121, параграф 2а.“

(2) За да установи необходимите 
мерки, посочени в параграф 1, 
Комисията приема, посредством 
делегирани актове в съответствие с 
член 121а и при спазване на 
условията, посочени в членове 121б и 
121в:

- Критериите, които трябва да се 
разгледат и проверките, които 
трябва да се извършат от 
националните органи при 
оценяването на лекарствен продукт, 
предназначен за въвеждане на 
територията на Съюза по 
отношение на естеството, 
историята или източника.
- Документацията, която трябва да 
придружава лекарствения продукт, за 
да улесни прилагането, без да се 
засягат приложимите изисквания за 
документацията в съответствие с 
митническото законодателство.
- Минималната степен на 
сътрудничество и механизмите 
между митническите органи и 
компетентните органи за 
лекарствените продукти. Това 
включва най-малко концепции за 
управление на риска и основания за 
проверки.  

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. 
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Изменение 200
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/ЕО
Член 52 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 52в
Комисията проучва възможностите 
за установяване на автентичността 
на отделните дози като метод за 
установяване на фалшифицирани 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Чрез проучване на възможностите за установяване на автентичността на 
отделните дози Комисията може да повиши осведомеността на гражданите 
относно съвременните техники, които способстват за предотвратяване 
фалшифицирането на фармацевтични продукти.


