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Изменение 201
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, които поради 
техните специфични характерни 
особености не са подходящи за 
продажба от търговци на едро и 
аптеки, и следователно се доставят 
от производителя директно на 
клиники, където се прилагат 
непосредствено на пациентите,
отпускани по лекарско предписание, 
както е определено в дял VI.

По отношение на генеричните 
лекарства и лекарствата с утвърдена 
употреба, за които се изисква 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI, показателите за 
безопасна употреба са задължителни, 
ако Комисията счита това за 
необходимо според основания върху 
риска подход съгласно член 54а, 
параграф 4. Основаният върху риска 
подход се осъществява с т.нар. 
процедура с възможност да се 
упражни правото на включване в 
обхвата.

Or. en

Обосновка

Някои продукти могат да се прилагат само в болничните заведения, като това прави 
прилагането на показателите за безопасна употреба ненужни за пациента и има 
вероятност да се забави неговият достъп до продукта. Стоките с ниска цена, които 
рядко биват фалшифицирани, по принцип биха могли да бъдат освободени от 
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изискването за показателите за безопасна употреба, освен ако цената или предишни 
инциденти не налагат етикетиране във връзка с безопасността.  Процедурата с 
възможност да се упражни правото на включване в обхвата не отчита финансовите 
тежести за МСП с малко на брой производствени линии.

Изменение 202
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.“

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията и
автентичността и позволяват да се 
разкрие всяко подправяне на 
опаковката  на лекарствените 
продукти, различни от 
радиофармацевтици, които са 
изложени на риск от фалшифициране 
или подправяне. .
Решението да се изискват тези 
показатели за безопасна употреба за 
лекарствени продукти или категории 
от тях се основава на оценка на 
риска, проведено в съответствие с 
разпоредбите на член 54а, параграф 4.       

Or. es

Обосновка

Не е оправдано автоматично да се подлагат на изискването за показатели за 
безопасна употреба само лекарствените продукти по лекарско предписание. Освен 
това не са достатъчни и разкритите преди случаи на фалшифицирани лекарствени 
продукти. За да се гарантира действителна защита на гражданите, трябва да се 
избере подход, основан на рисковете, който обхваща всички видове лекарствени 
продукти.
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Изменение 203
Sylvana Rapti

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици.

Or. en

Обосновка

От значение е да се гарантира автентичността на всички лекарства, включително на 
тези по лекарско предписание и на тези, за които не се изисква такова. Всички 
лекарства са специални продукти и в случай че бъдат фалшифицирани, могат да имат 
пагубни последствия за здравето на човека. Освен това съществува нарастваща 
тенденция на национално и европейско равнище към това лекарства, за които се 
изисква лекарско предписание, да станат лекарства, за които не се изисква лекарско 
предписание. 

Изменение 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, както е определено 
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определено в дял VI. в дял VI.

Or. en

Обосновка

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).

Изменение 205
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о

Текст, предложен от Комисията Изменение

(о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици.

Or. it

Обосновка

От значение е да се гарантира автентичността на всички лекарства, включително на 
тези по лекарско предписание и на тези, за които не се изисква такова. Всички 
лекарства са специални продукти и в случай че бъдат фалшифицирани, могат да имат 
пагубни последствия за здравето на човека. Освен това в Европа съществува 
нарастваща тенденция на национално и европейско равнище към това лекарства, за 
които се изисква лекарско предписание, да станат лекарства, за които не се изисква 
лекарско предписание. Не трябва да се забравя, че подправянето на лекарства, за 
които не се изисква лекарско предписание, също може да бъде много доходно.
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Изменение 206
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, и други продукти 
от контролирана дистрибуторска 
мрежа, отпускани по лекарско 
предписание, както е определено в дял 
VI.

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 фалшифициран продукт да влезе в тази верига е много нисък, 
съществува положение тези продукти да бъдат освободени от това да съдържат 
показатели за безопасна употреба.

Изменение 207
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията,
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията и
автентичността на лекарствените 
продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
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лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

Or. de

Обосновка

Въпросът 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 се 
изисква за разкриване на фалшифицирани лекарствени продукти. Такава функция 
допълнително би прибавила още разходи, които ще доведат по-специално до 
прекомерни разходи за много малки и средни предприятия.

Изменение 208
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират уникалната 
идентификация, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

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.
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Изменение 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI, в случай че 
Комисията реши, че съществува риск 
медицински продукт да бъде 
фалшифициран поради цената или 
предишни инциденти.

Or. en

Обосновка

Необходим е ясен подход за защита на пациентите от фалшифицирани лекарства. 
Оценката на риска на продуктите или категориите продукти е основният елемент за 
гарантиране на ефективно разпределяне на наличните ресурси за борба с 
фалшификатите. Следователно Комисията оценява профила на риска на 
лекарствените продукти по лекарско предписание и въз основа на това решава дали са 
необходими показателите за безопасна употреба. Точното анализиране на подбудите 
на фалшификаторите (цена) и предишният опит (предишни инциденти) 
предотвратяват безрезултатно изразходване на ресурси, които биха били необходими 
в други области.

Изменение 210
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI. Тази точка се 
прилага за всички генерични 
лекарства, за които се изисква 
лекарско предписание.

Or. en

Обосновка

За лекарствата по лекарско предписание следва да съществуват задължително 
показатели за безопасна употреба и с цел гарантиране на безопасността на 
пациентите, всички генерични продукти следва да бъдат включени в обхвата на 
настоящото законодателство.

Изменение 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI. Най-късно 36 
месеца след влизането в сила на 
настоящата директива процедурата 
за проследимост на лекарствените 
продукти следва да бъде 
хармонизирана на равнище ЕС. 
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Следователно всеки лекарствен 
продукт следва по недвусмислен начин 
да бъде идентифициран чрез сериен 
номер върху единичната му опаковка. 

Or. fr

Обосновка

Важно е да се хармонизират процедурите за проследимост на лекарствените 
продукти.

Изменение 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

Тези показатели за безопасна 
употреба се прилагат без да се прави 
разлика между каналите за 
продажба.

Or. en

Изменение 213
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 - буква о)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

(o) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI. Хомеопатичните 
лекарствени продукти са освободени в 
съответствие с член 1, параграф 5. 
Когато за лекарствен продукт, като 
например хомеопатичен лекарствен 
продукт, не се изисква лекарско 
предписание, показателите за 
безопасна употреба могат да се 
прилагат на доброволна основа.

Or. en

Обосновка

Прилагане към хомеопатичните лекарства би било прекомерно. Комисията не е 
докладвала за случаи на фалшифицирани лекарства, за които не се изисква лекарско 
предписание, в законната мрежа за доставки. Тези продукти не биха били изгодни за 
фалшификаторите, защото са продукти с ниски цени и в повечето случаи ниски обеми 
на продажба за даден продукт.

Изменение 214
Vittorio Prodi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8
Директива 2001/83/ЕО
член 54 - буква оа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(oa) подробности за източника на 
продукта (държава, предприятие, 
място на производство) с оглед 
гарантиране на проследимостта на 
активната фармацевтична съставка 
и когато активната съставка е 
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произведена извън Европейския съюз -
посочване на държавата на произход 
върху опаковката на лекарствения 
продукт. 

Or. en

Обосновка

Проследимостта е задължителна в хранителната промишленост, където 
потребителят има право да знае откъде произхожда избраният продукт. Този избор 
следва да бъде предоставен и за лекарствените продукти, също така и с цел борба с 
фалшифицирането и повишаване на прозрачността в целия сектор, от 
производството на АФС до аптеката/потребителя.

Изменение 215
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), дават 
възможност на дистрибуторите на едро, 
фармацевтите, оторизираните лица или 
лицата, оправомощени да доставят 
лекарствени продукти на 
обществеността, да извършват следните 
дейности:  

1. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), дават 
възможност на дистрибуторите на едро,
фармацевтите и оторизираните лица или 
лицата, оправомощени да доставят 
лекарствени продукти на 
обществеността, да извършват следните 
дейности:  

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  
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Изменение 216
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проверка на автентичността чрез 
контрол на явните, скритите и 
съдебните способи;

a) проверка на автентичността;  

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

Изменение 217
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 1 - буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) проверка на автентичността чрез 
контрол на явните, скритите и 
съдебните способи;

(a) проверка на автентичността чрез
контрол на явните способи;

Or. fr

Обосновка

Понастоящем единствено титулярят на разрешението за пускане на пазара и 
регулаторните и правоприлагащи органи имат право да знаят за съществуването на 
скрити и съдебни способи върху опаковката. Поради съображения, свързани със 
сигурността, е от съществено значение да се гарантира, че тази информация не се 
разкрива на никой друг, освен на гореспоменатите страни.
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Изменение 218
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) идентифициране на индивидуалните 
опаковки;

(б) идентифициране на индивидуалните 
опаковки посредством уникален 
сериен код, който може да бъде 
прочетен машинно.

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 219
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) идентифициране на индивидуалните 
опаковки;

(б) идентифициране на индивидуалните 
опаковки чрез единен стандарт в 
рамките на ЕС;

Or. en

Обосновка

В редица държави-членки показателите за безопасна употреба вече са въведени. За 
тях следва да е възможно да се приспособят към стандартите на ЕС за известен 
преходен период. Въпреки това като се има предвид, че проблемът с 
фалшифицираните лекарства не спира на националните граници, съвкупност от 
различни национални правни разпоредби не е уместна за ефективна защита на 
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пациентите.  Следователно показателите за безопасна употреба трябва да бъдат 
еднакви навсякъде в ЕС.

Изменение 220
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват частично или 
изцяло, освен ако не са изпълнени 
следните условия:

2. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват.

Or. en

Обосновка

В рамките на оптимална сигурност, изисквана от всички, не следва да се борави по 
особен начин с лекарствения продукт. От момента на опаковане на лекарствения 
продукт от титуляря на разрешението за пускане на пазара, лекарственият продукт 
следва да остане непокътнат до момента на доставката на пациента съгласно 
примера на настоящите изисквания в рамките на европейската стратегия относно 
безопасността на храните.

Изменение 221
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват частично 
или изцяло, освен ако не са изпълнени 

2. Държавите-членки гарантират, че 
титулярят на разрешението за 
производство не заменя, премахва 
частично или изцяло или закрива 
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следните условия: показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), освен ако 
титулярят има разрешение за 
пускане на пазара за съответния 
лекарствен продукт в съответствие с 
член 6, параграф 1, или е получил 
писмено разрешение от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

Ако продуктите са преопаковани от друг, освен първоначалния производител, 
титуляря на разрешението за производство на първоначалния продукт, други 
предприятия в рамките на групата им или трета страна, с която е сключен договор 
за преопаковане от страна на който и да е от тях, ефикасността на всички 
показатели за борба с фалшифицирането, прибавени в първоначалната опаковка, е 
изложена на сериозен риск. Следователно преопаковането следва да бъде забранено. 
Съществува едно важно изключение, което се състои в това да се запази 
възможността на надлежно упълномощен спонсор на клинични изпитвания да 
преопакова лекарства в съответствие с протокола за клинични проучвания. 

Изменение 222
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват частично или 
изцяло, освен ако не са изпълнени 
следните условия:

2. Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват. В случай че 
са изпълнени и обосновани от гледна 
точка на общественото здраве 
следните условия, титулярят на 
разрешение за производство може да 
постави първоначалния продукт в 
друга опаковка, като запазва 
целостта на първоначалния му 
показател за безопасна употреба.

Or. fr
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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 определен случаи 
следва да бъде възможно поставянето на оригиналния продукт в друг контейнер, при 
спазване на първоначалната система за безопасна употреба.

Изменение 223
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) Титулярят на разрешение за 
производство проверява 
автентичността на продукта, преди 
да премахне или закрие частично или 
изцяло показателя за безопасна 
употреба;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако продуктите са преопаковани от друг, освен първоначалния производител, 
титуляря на разрешението за производство на първоначалния продукт, други 
предприятия в рамките на групата им или трета страна, с която е сключен договор 
за преопаковане от страна на който и да е от тях, ефикасността на всички 
показатели за борба с фалшифицирането, прибавени в първоначалната опаковка, е 
изложена на сериозен риск. Следователно преопаковането следва да бъде забранено. 
Съществува едно важно изключение, което запазва възможността за надлежно 
упълномощен спонсор на клинични изпитвания да преопакова лекарства в 
съответствие с протокола за клинични проучвания. 
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Изменение 224
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) Титулярят на разрешение за 
производство проверява 
автентичността на продукта, преди 
да премахне или закрие частично или 
изцяло показателя за безопасна 
употреба;

заличава се

Or. en

Обосновка

В рамките на оптимална сигурност, изисквана от всички, не следва да се борави по 
особен начин с лекарствения продукт. От момента на опаковане на лекарствения 
продукт от титуляря на разрешението за пускане на пазара, лекарственият продукт 
следва да остане непокътнат до момента на доставката на пациента съгласно 
примера на настоящите изисквания в рамките на европейската стратегия относно 
безопасността на храните.

Изменение 225
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) Титулярят на разрешение за 
производство проверява автентичността 
на продукта, преди да премахне или 
закрие частично или изцяло 
показателя за безопасна употреба;

(a) Титулярят на разрешение за 
производство оставя видим и 
използваем показателя за безопасна 
употреба, свързан с 
идентифицирането, автентичността и 
проследимостта на продукта;

Or. fr
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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 определен случаи 
следва да бъде възможно поставянето на оригиналния продукт в друг контейнер, при 
спазване на първоначалната система за безопасна употреба.

Изменение 226
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя 
показател за безопасна употреба с 
показател за безопасна употреба, 
който е равносилен на него по 
отношение на възможността за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в 
член 1, параграф 23;

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако продуктите са преопаковани от друг, освен първоначалния производител, 
титуляря на разрешението за производство на първоначалния продукт, други 
предприятия в рамките на групата им или трета страна, с която е сключен договор 
за преопаковане от страна на който и да е от тях, ефикасността на всички 
показатели за борба с фалшифицирането, прибавени в първоначалната опаковка, е 
изложена на сериозен риск. Следователно преопаковането следва да бъде забранено. 
Съществува едно важно изключение, което запазва възможността за надлежно 
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упълномощен спонсор на клинични изпитвания да преопакова лекарства в 
съответствие с протокола за клинични проучвания. 

Изменение 227
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя 
показател за безопасна употреба с 
показател за безопасна употреба, 
който е равносилен на него по 
отношение на възможността за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в 
член 1, параграф 23;

заличава се

Or. en

Обосновка

В рамките на оптимална сигурност, изисквана от всички, не следва да се борави по 
особен начин с лекарствения продукт. От момента на опаковане на лекарствения 
продукт от титуляря на разрешението за пускане на пазара, лекарственият продукт 
следва да остане непокътнат до момента на доставката на пациента съгласно 
примера на настоящите изисквания в рамките на европейската стратегия относно 
безопасността на храните.

Изменение 228
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя 
показател за безопасна употреба с 
показател за безопасна употреба, 
който е равносилен на него по 
отношение на възможността за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23;

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о). При никакви 
обстоятелства той не може да 
заменя показател за безопасна употреба, 
приложен към първоначалния 
контейнер, който позволява
идентификацията, автентичността и 
непрекъснатата проследимост на 
първоначалния лекарствения продукт

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 определен случаи 
следва да бъде възможно поставянето на оригиналния продукт в друг контейнер, при 
спазване на първоначалната система за безопасна употреба.

Изменение 229
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

b) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
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за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в член 
1, параграф 23;

за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и ненарушимостта на 
външната опаковка на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в член 
1, параграф 23;

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

Изменение 230
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в член 
1, параграф 23;

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията и
автентичността на лекарствения 
продукт, и без да отваря първичната 
опаковка съгласно определението в член 
1, параграф 23;

Or. de
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Обосновка

Въпросът 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 се 
изисква за разкриване на фалшифицирани лекарствени продукти. Такава функция 
допълнително би прибавила още разходи, които ще доведат по-специално до 
прекомерни разходи за много малки и средни предприятия.

Изменение 231
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23;

б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без никакви промени на първичната 
опаковка съгласно определението в член 
1, параграф 23, различни от 
необходимите за целите, определени в 
член 55;

Or. en

Обосновка

Всякакви промени на първоначалната опаковка се забраняват (включително 
разрязването на блистери). Разрязаните блистери не допринасят за доверието на 
пациентите в лекарствените продукти.
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Изменение 232
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23;

(б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23. С оглед на това 
титулярят на разрешението за 
производство произвежда нова 
външна опаковка с всички съответни 
данни за продукта и търговската 
марка, и която съдържа 
показателите за безопасна употреба, 
както се изисква съгласно член 54, 
буква о); първоначалните външни 
опаковки се унищожават;

Or. de

Обосновка

Задължителното преопаковане ще повиши безопасността на пациентите. 
Въвеждането на възможността от поставяне в нови кутии поставя акцент по-скоро 
върху общественото здраве и безопасността на пациентите, а не върху правата на 
производителите, свързани с търговската марка.  



PE439.409v01-00 26/70 AM\807496BG.doc

BG

Изменение 233
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23;

б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя показател 
за безопасна употреба с показател за 
безопасна употреба, който е равносилен 
на него по отношение на възможността 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23; 

С оглед на това титулярят на 
разрешението за производство 
произвежда нова външна опаковка с 
всички съответни данни за продукта 
и търговската марка и която 
съдържа показателите за безопасна 
употреба, както се изисква съгласно 
член 54, буква о); първоначалните 
външни опаковки се унищожават;

Or. en

Обосновка

Задължителното поставяне в нови кутии ще подобри съответствието и доверието 
на пациентите. Поставянето в нови кутии включва разполагането и контролираното 
унищожаване на първоначалната външна опаковка, която се заменя с нова външна 
опаковка, направена от съответния дистрибутор (доставена от одобрен 
производител на опаковъчни материали, който спазва добрите производствени 
практики).  Въвеждането на възможността от поставяне в нови кутии поставя 
акцент по-скоро върху общественото здраве и безопасността на пациентите, а не 
върху правата на производителите, свързани с търговската марка. 
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Изменение 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – буква б - алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат еднаква ефективност при 
идентифициране, проверка на 
автентичността, проследяване и 
предпазване от намеса в лекарствения 
продукт, както и еднакво равнище на 
техническа защита срещу 
имитиране.  Настоящият параграф 
се прилага също така за 
отстраняването, замяната или 
прикриването на нови показатели за 
безопасна употреба, освен ако 
първоначалният показател за 
безопасна употреба не е прикрит и не 
може да бъде разпознат. 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е допълнение към изменение 30, внесено от докладчика. За да 
се гарантира, че съответните търговци могат наистина да прилагат еквивалентни 
показатели за безопасна употреба по време на процеса на преопаковане, настоящата 
директива трябва да въведе различните категории еквивалентни показатели за 
безопасна употреба в съответствие със специфични критерии, като се признава 
факта, че скритите показатели за безопасна употреба не могат да бъдат 
проверявани без наличието на предварителна информация. 

Изменение 235
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – буква б - алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат еднаква ефективност при 
идентифициране, проверка на 
автентичността, проследяване и 
предпазване от намеса в
лекарствените продукти, както и 
еднакво равнище на техническа 
защита срещу имитиране. 
Настоящият параграф се прилага 
също така за отстраняването, 
замяната или прикриването на нови 
показатели за безопасна употреба. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че съответните търговци могат наистина да прилагат 
еквивалентни показатели за безопасна употреба по време на процеса на преопаковане, 
настоящата директива трябва да въведе различните категории еквивалентни 
показатели за безопасна употреба в съответствие със специфични критерии.

Изменение 236
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 - буква б - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат еднаква ефективност при 
идентифициране, проверка на 
автентичността, проследяване и 
предпазване от намеса в 
лекарствените продукти, както и 
еднакво равнище на техническа 
защита срещу имитиране. 
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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 237
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) Замяната на показател за 
безопасна употреба подлежи на 
контрол от страна на компетентния 
орган.

заличава се

Or. en

Обосновка

Ако продуктите са преопаковани от друг, освен първоначалния производител, 
титуляря на разрешение за пускане на пазара на първоначалния продукт, други 
предприятия в рамките на групата или трета страна, с която е сключен договор за 
преопаковане от някой от тях, ефективността на отличителния белег за борба с 
фалшифицирането, включен в първоначалната опаковка, е сериозно застрашена. 
Следователно преопаковането следва да бъде забранено. Съществува едно важно 
изключение, което се състои в това да се запази възможността на надлежно 
упълномощен спонсор на клинични изпитвания да преопакова лекарства в 
съответствие с протокола за клинични проучвания. 

Изменение 238
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) Замяната на показател за 
безопасна употреба подлежи на 
контрол от страна на компетентния 
орган.

заличава се

Or. en

Обосновка

В рамките на оптимална сигурност, която се изисква от всички, лекарственият 
продукт не следва да бъде предмет на специална манипулация. След като 
лекарственият продукт бъде опакован от титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, следва да остане непокътнат до доставянето му на пациента, следвайки 
примера настоящите изисквания в рамките на европейската стратегия за 
безопасност на храните.

Изменение 239
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a - параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(в) Замяната на показател за 
безопасна употреба подлежи на 
контрол от страна на компетентния 
орган.

(в) Титулярят на разрешение за 
производство e отговорен за всички 
дейности, включени в действията, 
описани в точка 2.

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 определен случаи 
следва да бъде възможно поставянето на оригиналния продукт в друг контейнер, при 
спазване на първоначалната система за безопасна употреба.
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Изменение 240
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 - буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) Титулярите на разрешение за 
производство ясно посочват върху 
външната опаковка местата, където 
оригиналните показатели за 
безопасна употреба са били частично 
или напълно отстранени или 
прикрити.

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.

Изменение 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 - буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) Показателите за безопасна 
употреба, посочени в член 54, буква о), 
се прилагат, без да се прави разлика 
между каналите за дистрибуция. 

Or. en
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Обосновка

Ако за определени лекарствени продукти е посочено, че се нуждаят от допълнителна 
защита на безопасността, тази защита следва да се прилага независимо от канала за 
дистрибуция, за да се избегне излишно объркване.

Изменение 242
Judith A. Merkies

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а - параграф 2 - буква в) а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) Показателите за безопасна 
употреба, посочени в член 54, буква о), 
се прилагат, без да се прави разлика 
между каналите за дистрибуция.

Or. en

Обосновка

Ако за определени лекарствени продукти е посочено, че се нуждаят от допълнителна 
защита на безопасността, тази защита следва да се прилага независимо от канала за 
дистрибуция, за да се избегне излишно объркване.

Изменение 243
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярите на разрешение за 
производство носят отговорност за 
вредите, причинени от лекарствени 
продукти с фалшифицирана 
идентичност в съответствие с
Директива 85/374/ЕИО на Съвета.

3. Титулярите на разрешение за 
производство, посочени в параграф 2, 
се считат за производители съгласно 
Директива 85/374/ЕИО на Съвета. Те 
носят отговорност за щети, понесени 
от първоначалния производител, 
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титуляря на разрешението за пускане 
на пазара и потребителите в 
резултат на промени, направени от 
тях в лекарствените продукти, 
независимо дали продуктът е 
фалшифициран или оригинален. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се предоставят разяснения, за да се гарантира, че титулярите на 
разрешение за производство, които преопаковат продукти, носят строга 
отговорност за всички техни действия, включително при влизането на 
фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за доставки.  Предприятията за 
преопаковане следва да носят отговорност за щети в резултат на всички промени, 
които те извършват с оглед на фармацевтичните продукти, независимо дали
продуктът е фалшифициран или оригинален.

Изменение 244
Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Титулярите на разрешение за 
производство носят отговорност за 
вредите, причинени от лекарствени 
продукти с фалшифицирана 
идентичност в съответствие с
Директива 85/374/ЕИО на Съвета.

3. Титулярите на разрешение за 
производство, посочени в параграф 2, 
се считат за производители съгласно 
Директива 85/374/ЕИО на Съвета. Те 
носят отговорност за щетите, 
причинени от лекарствени продукти 
с фалшифицирана идентичност, 
понесени от първоначалния 
производител, титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
или потребителите.

Or. en

Обосновка

Трябва да се предоставят разяснения, за да се гарантира, че титулярите на 
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разрешение за производство, които преопаковат продукти, носят строга 
отговорност за всички техни действия, включително при влизането на 
фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за доставки. 

Изменение 245
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Article 54a – paragraph 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Титулярите на разрешение за 
производство носят отговорност за 
вредите, причинени от лекарствени 
продукти с фалшифицирана 
идентичност в съответствие с Директива 
85/374/ЕИО на Съвета.

.

(3) Титулярите на разрешение за 
производство, които осъществяват 
дейности, посочени в член 54а, 
параграф 2, носят отговорност за 
вредите, причинени от лекарствени 
продукти с фалшифицирана 
идентичност в съответствие с Директива 
85/374/ЕИО на Съвета.
  .

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  
.

Изменение 246
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема мерките, необходими 
за прилагането на член 54, буква о) и на 
параграфи 1 и 2 от същия член.

Комисията приема мерките, необходими 
за прилагането на член 54, буква о) и на 
параграфи 1 и 2 от същия член. Преди 
да предложи конкретни мерки в 
съответствие с член 54, буква о), 
Комисията изготвя публична оценка 
на въздействието на разходите и 
ползите от съществуващи 
показатели за безопасна употреба и 
провежда консултации със страните, 
участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба, за да покаже 
ефективността на специфичните 
мерки, сравнени със съществуващите 
национални разпоредби.

Or. el

Обосновка

Съществуват различни възможности за показателите за безопасна употреба, които 
трябва да бъдат използвани, както и пилотни проекти относно оценката на ползите 
от тези показатели на национално равнище.  Преди да избере специфичен показател 
за безопасна употреба, комисията следва да извърши оценка на въздействието, за да 
прецени всички „за“ и „против“ на съществуващите показатели за безопасна 
употреба, резултатите от пилотните проекти, които се проучват, и 
ефективността на предложените показатели, сравнени със съществуващите 
национални разпоредби.

Изменение 247
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член. Преди да предложи специфична 
мярка в съответствие с член 54, буква 
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о), Комисията изготвя публична 
оценка на въздействието с цел 
оценяване на разходите и ползите от 
съществуващите показатели за 
безопасна употреба и провежда 
консултации със страните, 
участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

Съществуват редица възможности за използване на показателите за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти, като 
например едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, радиочестотна 
идентификация (RFID) и др. Също така на национално равнище са стартирани 
пилотни проекти за оценка на ползите от тези показатели. Преди да се избере 
конкретен показател за безопасна употреба, Комисията следва да извърши оценка на 
въздействието, за да прецени всички „за” и „против” на понастоящем наличните на 
пазара показатели за безопасна употреба, и тя трябва да разгледа съществуващия 
опит и резултати от изпълнените пилотни проекти.

Изменение 248
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член. Преди да формулира специфично 
предложение и с цел избор на най-
подходящата за гражданите 
възможност, Комисията изготвя 
оценка на въздействието на 
разходите и ползите от 
съществуващите системи за защита 
от фалшифициране и се запознава със 
становищата на страните, 
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участващи в прилагането и 
използването на подобни етикети за 
автентичност.

Or. it

Обосновка

Понастоящем съществуват редица възможности по отношение на технологиите за 
борба с фалшифицирането, като например едноизмерен код, матрица с данни, печати, 
холограми, радиочестотна идентификация (RFID) и др. Също така на национално 
равнище са стартирани пилотни проекти за оценка на ползите от тези показатели.
Преди да се избере конкретен метод за предпазване от фалшифициране, Комисията 
следва да извърши оценка на въздействието, за да прецени всички „за” и „против” на 
понастоящем наличните на пазара методи, и тя трябва да разгледа съществуващия 
опит.

Изменение 249
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

4. Комисията приема чрез делегирани 
актове в съответствие с член 121a и 
при спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в, мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

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 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерките,
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

Преди да приеме тези мерки, 
Комисията поръчва независима 
оценка на въздействието с цел 
оценяване на разходите и ползите от 
различни мерки за безопасна употреба 
и провежда обществено допитване с 
всички заинтересовани страни, 
включително независими организации 
на пациентите и потребителите.

Or. en

Обосновка

Допълнителното покачване не цените на фармацевтичните продукти би било 
значително финансово бреме за здравните осигурители и за пациентите. 
Следователно е важно разходната ефективност на показателите за безопасна 
употреба, които ще се използват, да бъде оценена, за да се определи мярката с най-
голяма полза на относително най-ниска цена. Също така следва да се проведе 
обществено допитване преди да бъде приета която и да е мярка.

Изменение 251
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да формулира специфично 
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предложение, Комисията извършва 
оценка на въздействието на 
разходите и ползите от 
съществуващите системи за защита 
от фалшифициране и се запознава със 
становищата на страните, 
участващи в прилагането и 
използването на подобни етикети за 
автентичност.

Or. it

Обосновка

Съществуват редица възможности по отношение на технологиите за борба с 
фалшифицирането, като например едноизмерен код, матрица с данни, печати, 
холограми, радиочестотна идентификация (RFID) и др. Също така на национално 
равнище са стартирани пилотни проекти за оценка на ползите от тези показатели.
Преди да се избере конкретен метод за предпазване от фалшифициране, Комисията 
следва да извърши оценка на въздействието, за да оцени наличните понастоящем на 
пазара методи, и тя трябва да разгледа съществуващия опит и резултатите от 
пилотните проекти.

Изменение 252
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 121, параграф 2а.

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме мярка за прилагане 
на член 54, буква о), Комисията 
извършва публична оценка на 
въздействието на разходите и 
ползите от съществуващите 
показатели за безопасна употреба и се 
консултира с всички заинтересовани 
страни, участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

Съществуват различни възможности по отношение на показателите за безопасна 
употреба: едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, и др. На национално 
равнище се изпълняват пилотни проекти, с цел оценка на различните предимства на 
показателите за безопасна употреба. Комисията следва да извърши оценка на всички 
показатели за безопасна употреба, налични на пазара, преди да избере конкретен 
показател за безопасна употреба.

Изменение 254
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането на тези мерки При приемането на тези мерки 
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Комисията разглежда риска, свързан с 
продуктите или категориите 
продукти и най-малкото следните 
елементи:

Комисията разглежда риска, свързан с 
продуктите по лекарско предписание и 
най-малкото следните елементи:

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.

Изменение 255
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При приемането на тези мерки 
Комисията разглежда риска, свързан с 
продуктите или категориите
продукти и най-малкото следните 
елементи:

При приемането на тези мерки 
Комисията разглежда риска, свързан с 
всички продукти или всички 
категории продукти и най-малкото 
следните елементи:

Or. en

Обосновка

Разходната ефективност на процеса следва да се вземе предвид. Допълнителното 
покачване не цените на фармацевтичните продукти би било значително финансово 
бреме за здравните осигурители и за пациентите. Излишната регулаторна тежест 
следва да се избягва. В резултат на използването на показатели за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти се получават 
данни, които могат да се считат за чувствителни лични или търговски данни. 
Правата на собственост върху тези данни трябва да се зачитат. Предложението 
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може да обхване твърде чувствителна информация и следва да подлежи на 
съответните закони за защита на данните.

Изменение 256
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената и обема на продажбите на 
продукта;

a) цената на лекарствените продукти;

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.

Изменение 257
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената и обема на продажбите на 
продукта; 

а) цената на продукта; 

Or. en
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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 
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 258
Linda McAvan

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква - aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) сложността на веригата за 
доставки;

Or. en

Обосновка

Оценката за определяне кои лекарства са изложени на най-голям риск от 
фалшифициране следва да отчита сложността на дистрибуторската верига на 
даден продукт. Някои продукти (например имуноглобулини) се доставят директно от 
производителя на болницата или друго здравно заведение. Очевидно съществуват 
съвсем малко възможности фалшификати да влязат в тези къса мрежа за доставки.  

Изменение 259
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 3 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) сложността на веригата за 
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доставки;

Or. en

Обосновка

Необходим е подход, основан на риска, по отношение на прилагането на показателите 
за безопасна употреба за лекарствени продукти (напр. сериен номер за единица), за да 
се оцени действителният риск от фалшифициране, злоупотреби при възстановяване 
на разходи и добавена стойност за безопасността на пациентите. Вместо да 
насочват вниманието си единствено върху рисковете, свързани с продуктите, 
органите следва да се интересуват и от рисковете, свързани със сложността на 
дистрибуторската верига, за да получат реалистична и балансирана оценка на 
рисковете от фалшифициране на дадена група продукти.

Изменение 260
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на фалшификация
в трети страни и в рамките на 
Общността;

б) броя и честотата на миналите 
случаи на докладвани фалшифицирани 
лекарства в рамките на Съюза и 
развитието на тези случаи в 
миналото;

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.



AM\807496BG.doc 45/70 PE439.409v01-00

BG

Изменение 261
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на фалшификация 
в трети страни и в рамките на 
Общността; 

б) броя и честотата на миналите 
случаи на докладвани фалшифицирани 
лекарства в рамките на Съюза и 
развитието на тези случаи в 
миналото;

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 
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 262
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на фалшификация
в трети страни и в рамките на 
Общността;

б) броя и честотата на минали случаи
на докладвани фалшифицирани 
лекарства в трети страни и в рамките 
на Съюза;

Or. en
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Обосновка

Разходната ефективност на процеса следва да се вземе предвид. Допълнителното 
покачване не цените на фармацевтичните продукти би било значително финансово 
бреме за здравните осигурители и за пациентите. Излишната регулаторна тежест 
следва да се избягва. В резултат на използването на показатели за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти се получават 
данни, които могат да се считат за чувствителни лични или търговски данни. 
Правата на собственост върху тези данни трябва да се зачитат. Предложението 
може да обхване твърде чувствителна информация и следва да подлежи на 
съответните закони за защита на данните.

Изменение 263
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развоя на тези случаи в миналото; заличава се

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.

Изменение 264
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) развоя на тези случаи в миналото; заличава се

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 
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 265
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) характерните за съответните 
продукти особености;

заличава се

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.
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Изменение 266
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) характерните за съответните 
продукти особености; 

заличава се

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 
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 267
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) тежестта на заболяванията, 
чието лечение предстои.

заличава се

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
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лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.

Изменение 268
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) тежестта на заболяванията, 
чието лечение предстои.

заличава се

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 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 269
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква – д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) други потенциални рискове за 
общественото здраве.
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Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

Изменение 270
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
(различни от серийните номера) се 
налагат чрез определяне на една или 
повече от една категории показатели, 
които трябва да се използват за 
определени продукти или категории 
продукти. Фармацевтичният 
комитет на Комисията определя 
категориите, които включват 
показатели за безопасна употреба, 
предлагащи еквивалентна ефикасност 
и ефективност, като в такъв случай 
показателите от една категория се 
считат за еквивалентни за целите на 
параграф 2, буква б). Титулярите на 
разрешение за производство могат да 
избират кой конкретен показател или 
показатели да използват в рамките 
на една категория, освен ако 
Комисията не изтъкне причини в 
подкрепа на искане за използването на 
конкретен показател.

Or. en
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Обосновка

Основното равнище на безопасност на всички издавани по лекарско предписание 
лекарства следва да бъде лесно разпознаваема при външна намеса опаковка в 
съчетание с уникален кодов показател (номер за идентифициране за съхранение на 
продукта, партиден номер, срок на годност и уникален сериен код). Защитената 
срещу външна намеса опаковка е най-безопасният начин за гарантиране, че 
лекарството, което се намира в нея е същото, което е поместил оригиналният 
производител, а уникалната система за кодиране е най-стабилният начин за проверка 
на автентичността на даден продукт в пункта на разпределение.

Изменение 271
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените критерии за 
някои продукти или категории 
продукти е възможно да бъдат 
отменени изискванията на параграф 
1, букви а) и б) от настоящия член.

заличава се

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

.



PE439.409v01-00 52/70 AM\807496BG.doc

BG

Изменение 272
Антония Първанова, János Áder, Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените критерии за
някои продукти или категории 
продукти е възможно да бъдат 
отменени изискванията на параграф 
1, букви а) и б) от настоящия член.

Въз основа на посочените критерии 
мерките, посочени в буква о) от член 
54 и изискванията на параграфи 1 и 2 
от настоящия член се прилагат 
задължително единствено за онези 
продукти или категории продукти, за 
които е известно, че са изложени на 
висок риск от фалшифициране, а се 
отменят или са доброволни за онези 
продукти или категории продукти, 
които не са изложени на висок риск
от фалшифициране, като например 
генеричните лекарствени продукти, 
получили разрешение съгласно член 10.

Or. en

Обосновка

Основаната на риска оценка в предложението на Комисията ще подобри 
безопасността на пациентите и ще спомогне за концентриране на борбата срещу 
фалшифицирането върху точно онези лекарства, които са засегнати от явлението. 
Във връзка с това е от съществено значение да се гарантира, че са включени всички 
лекарства и че са установени правилни критерии. Също така, използваните критерии 
трябва да гарантират, че се идентифицират реалните движещи сили за 
подправянето и не се позволява на фалшификаторите да развиват нови инициативи. 
Цените и случаите от миналото в рамките на ЕС представляват най-подходящите 
критерии.

Изменение 273
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените критерии за 
някои продукти или категории продукти
е възможно да бъдат отменени 
изискванията на параграф 1, букви а) 
и б) от настоящия член.  

Въз основа на посочените критерии, 
Комисията може да реши 
показателите за безопасност, 
посочени в буква о) от член 54 и 
изискванията в букви от а) до в) на 
параграф 1 от настоящия член да се 
прилагат за някои отпускани по 
лекарско предписание продукти или 
категории продукти, които са 
изложени на висок риск от 
фалшифициране.

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 
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 274
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на посочените критерии за 
някои продукти или категории продукти 
е възможно да бъдат отменени 
изискванията на параграф 1, букви а) и 
б) от настоящия член.

Въз основа на посочените критерии за 
някои продукти или категории продукти 
е възможно да бъдат отменени 
изискванията на параграф 1, буква а) от 
настоящия член. 

Or. en
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Обосновка

Основното равнище на безопасност на всички издавани по лекарско предписание 
лекарства следва да бъде лесно разпознаваема при външна намеса опаковка в 
съчетание с уникален кодов показател (номер за идентифициране за съхранение на 
продукта, партиден номер, срок на годност и уникален сериен код). Защитената 
срещу външна намеса опаковка е най-безопасният начин за гарантиране, че 
лекарството, което се намира в нея е същото, което е поместил оригиналният 
производител, а уникалната система за кодиране е най-стабилният начин за проверка 
на автентичността на даден продукт в пункта на разпределение.

Изменение 275
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а– параграф 4 – алинея 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
могат да бъдат използвани 
доброволно за всички лекарствени 
продукти, независимо от това дали се 
издават по лекарско предписание или 
не, и титулярите на разрешение за 
пускане на пазара могат да използват 
показателите за безопасна употреба 
върху своите продукти.

Or. en

Обосновка

Тъй като фармацевтичните компании разполагат с най-голям експертен опит 
относно своите продукти и във връзка с това са в най-добро положение да оценяват 
равнището на риск, те следва да могат да използват показателите за безопасна 
употреба като предпазна възможност.
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Изменение 276
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. До пет години след влизането в 
сила на мерките по прилагане на 
настоящия член, Комисията следва 
да представи на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
посочени в буква о) на член 54, и 
техния принос за намаляване на броя 
на фалшифицирани лекарства в 
законната мрежа за доставки в 
Съюза и потенциалните ползи от 
алтернативни технологии и 
възможностите за установяване на 
автентичността на отделните 
лекарствени форми и дозировки.

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, биха позволили ранното откриване на 
фалшифицирани продукти и по този начин биха допринесли за допълнително 
намаляване на рисковете, свързани със здравето и безопасността, които 
фалшифицираните продукти представляват за пациентите. 

Изменение 277
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 а -параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За преходен период от три години 
показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, ако 
осигуряват същата възможност за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, без да е необходимо да се 
отваря първичната опаковка, или ако 
в същата степен затрудняват 
фалшифицирането на продукта. При 
отстраняване, замяна или прикриване 
на показател за безопасна употреба, 
тази буква следва да се прилага и за 
новия показател за безопасна 
употреба, при условие че 
първоначалният показател за 
безопасна употреба не е скрит и не 
може да бъде разпознат.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че в бъдеще в целия ЕС ще съществува единен показател за 
безопасна употреба.

Изменение 278
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска 

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на следното:
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собственост.

а) разходната ефективност на 
системата, за да се гарантира, че 
всяка мярка, която се прилага, се 
основава на анализ на разходите и 
ползите;
б) държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени при използването на 
показателите за безопасна употреба 
за идентифициране, установяване на 
автентичността и проследяване на 
лекарствените продукти; 
в) законовия интерес да се защитят 
поверителната търговска информация и 
личните данни.

Or. en

Обосновка

Разходната ефективност на процеса следва да се вземе предвид. Допълнителното 
покачване не цените на фармацевтичните продукти би било значително финансово 
бреме за здравните осигурители и за пациентите. Излишната регулаторна тежест 
следва да се избягва. В резултат на използването на показатели за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти се получават 
данни, които могат да се считат за чувствителни лични или търговски данни. 
Правата на собственост върху тези данни трябва да се зачитат. Предложението 
може да обхване твърде чувствителна информация и следва да подлежи на 
съответните закони за защита на данните.

Изменение 279
Антония Първанова, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław 
Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
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специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

специално внимание на поне едно от 
следните:

а) разходната ефективност на 
системата, за да се гарантира, че 
всяка мярка, която се прилага, се 
основава на анализ на разходите и 
ползите; 
б) пропорционалното прилагане на 
свързаните с мерките разходи за 
всички участници в мрежата за 
доставки и обвързването на тези 
разходи с цената на съответния 
лекарствен продукт;
в) независимостта на системата и
законовия интерес да се защитят 
поверителната търговска информация и 
правата на индустриална и търговска 
собственост, както и личните данни.

Or. en

Обосновка

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Изменение 280
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на поне едно от 
следните:

а) разходната ефективност на 
системата, за да се гарантира, че 
всяка мярка, която се прилага, се 
основава на анализ на разходите и 
ползите; 
б) пропорционалното прилагане на 
свързаните с мерките разходи за 
всички участници в мрежата за 
доставки и обвързването на тези 
разходи с цената на съответния 
лекарствен продукт;
в) независимостта на системата и
законовия интерес да се защитят 
поверителната търговска информация и 
правата на индустриална и търговска 
собственост, както и личните данни.

Or. en

Обосновка

Всички показатели за безопасна употреба, които трябва да се приложат, следва да 
отговарят поне на трите гореспоменати принципа.

Изменение 281
Peter Liese

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 



PE439.409v01-00 60/70 AM\807496BG.doc

BG

специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Показателите за безопасна употреба 
не се използват за пренос на данни, 
освен данните, необходими за 
предотвратяване на фалшифициране 
и данните, свързани със системите за 
социална сигурност. По-конкретно 
трябва да се предотврати 
търговското използване на данните, 
които позволяват да се свържат 
лекарствените продукти с 
пациентите, лекарите или 
фармацевтите.

Or. en

Обосновка

Предаваните дати следва да се ограничат до целите на борбата с подправянето и 
възможността за възстановяване на разходи. Прилагането на показателите за 
безопасна употреба не следва да се използва за допълнителни търговски интереси.

Изменение 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска 
собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защити поверителната 
търговска информация и на това 
мерките да отговарят на 
съответните разпоредби на правото 
на Съюза по отношение на защитата 
на личните данни.

Or. en
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Обосновка

В резултат на използването на показателите за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични данни. Информацията, свързана с приемането на 
лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за защита на данните.

Въпросът за фалшифицирането е различен от защитата на правата на индустриална 
и търговска собственост. 

Важно е изискванията за прилагането на показателите за безопасна употреба да се 
актуализират въз основа на годишния доклад.

Изменение 283
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Трябва да се гарантира, че не се 
осъществява събиране или търговска 
обработка на данни, които биха 
могли да позволят установяване на 
връзка между доставяните 
лекарствени продукти и 
съответните пациенти или аптеки. 

Or. de

Обосновка

При разработването на показатели за безопасна употреба трябва да се вземе предвид 
необходимостта от защита на данните. Тъй като това непосредствено засяга 
отделния пациент и поверителните отношения между пациента и аптеката, 
свързаните с тях чувствителни данни изискват специална защита.
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Изменение 284
Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени от използването на 
показателите за безопасна употреба 
за проверка на автентичността на 
лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

В резултат на използването на показатели за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост върху 
тези данни трябва да се зачитат. Предоставянето на информация, свързана с 
приемането на лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за 
защита на данните и национални етични правила за опазване на професионалната 
тайна.

Изменение 285
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в По отношение на посочените в 
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настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Трябва да се гарантира, че не се 
осъществява събиране или търговска 
обработка на данни, които биха 
могли да позволят установяване на 
връзка между доставяните 
лекарствени продукти и 
съответните пациенти или аптеки. 

Or. de

Обосновка

При разработването на показатели за безопасна употреба трябва да се вземе предвид 
необходимостта от защита на данните. Тъй като това непосредствено засяга 
отделния пациент и поверителните отношения между пациента и аптеката, 
свързаните с тях чувствителни данни изискват специална защита.

Изменение 286
Sylvana Rapti

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени от използването на 
показателите за безопасна употреба 
за проверка на автентичността на 
лекарствените продукти.
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Or. en

Обосновка

В резултат на използването на показатели за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост върху 
тези данни трябва да се зачитат. Предоставянето на информация, свързана с 
приемането на лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за 
защита на данните и национални етични правила за опазване на професионалната 
тайна.

Изменение 287
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост.
Държавите-членки предприемат 
мерки за гарантиране защитата на 
собствеността и поверителността 
на данните, получени при 
използването на технологии за борба 
с фалшифицирането на лекарствени 
продукти.

Or. it

Обосновка

Използването на етикети за предпазване от фалшифициране и за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти може да генерира данни, които могат 
да се считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост 
върху тези данни трябва да се зачитат в интерес на лицата. Информацията, 
свързана с личното приемане на лекарства, следва да се урежда със съответни закони 
за защита на данните и национални етични правила.
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Изменение 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в настоящия параграф 
мерки се актуализират ежегодно въз 
основа на доклада на Комисията в 
съответствие с член 46, буква з).

Or. en

Обосновка

В резултат на използването на показателите за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични данни. Информацията, свързана с приемането на 
лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за защита на данните.

Въпросът за фалшифицирането е различен от защитата на правата на индустриална 
и търговска собственост. 

Важно е изискванията за прилагането на показателите за безопасна употреба да се 
актуализират въз основа на годишния доклад.

Изменение 289
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени при използването на 
технологии за борба с подправянето 
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на лекарствени продукти.

Or. it

Обосновка

Използването на етикети за предпазване от фалшифициране и за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти може да генерира данни, които могат 
да се считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост 
върху тези данни трябва да се зачитат в интерес на лицата. Информацията, 
свързана с личното приемане на лекарства, следва да се урежда със съответни закони 
за защита на данните и национални етични правила.

Изменение 290
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
защитата както на собствеността, 
така и поверителността на данните, 
извлечени при прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
с цел идентифициране на лекарствени 
продукти.

Or. en

Обосновка

Съществуват различни възможности по отношение на показателите за безопасна 
употреба: едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, и др. На национално 
равнище се изпълняват пилотни проекти, с цел оценка на различните предимства на 
показателите за безопасна употреба. Комисията следва да извърши оценка на всички 
показатели за безопасна употреба, налични на пазара, преди да избере конкретен 
показател за безопасна употреба. 
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Изменение 291
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Пет години след влизането в сила 
на настоящата директива, 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно нейното прилагане. В този 
доклад Комисията оценява 
ефикасността на разпоредбите, 
приети съгласно член 54а, относно 
предотвратяването на навлизането 
на фалшифицирани лекарствени 
продукти в законната 
дистрибуторска мрежа.      

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

Изменение 292
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а -а параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Всяка държава-членка може да 
разширява обхвата на показателите 
за безопасна употреба, посочени в 
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член 54, буква о), за други лекарствени 
продукти и други съответни области 
от националната политика, като 
например възстановяването на суми.  

Or. es

Обосновка

Измененията към този член целят улесняване на прилагането му или изясняване на 
обхвата на предложения текст. Също така е необходимо ефективността на тези 
мерки да се оцени пет години след влизането им в сила. Също така, прилагането на 
показатели за безопасна употреба не следва да се ограничи до фалшифицирането на 
лекарствени продукти.  

.

Изменение 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В член 55 параграф 2 се заменя със 
следното:
2. Отбелязаните по-долу данни се 
поставят най-малко на първичните 
опаковки, които имат формата на 
блистери, и се поставят на външните 
опаковки, които изпълняват 
изискванията на членове 54 и 62.
- наименованието на лекарствения 
продукт, както е постановено в член 
54, буква а),
- името на титуляря на разрешението 
за търговия на лекарствения продукт,
- срокът на годност,
- партидният номер,
- международното непатентно 
наименование (INN)“

Or. en
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Обосновка

Борбата срещу фалшифицираните лекарствени продукти се основава на строги 
технически проверки и инспекции по цялата дистрибуторска мрежа. Употребата на 
международното непатентно наименование (INN) може да спомогне за запазването 
на автентичността на лекарствения продукт. Следователно настоящето 
законодателство следва да се измени по съответен начин.

Изменение 294
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В член 55 параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Отбелязаните по-долу данни се 
поставят най-малко на първичните 
опаковки, които имат формата на 
блистери, и се поставят на външните 
опаковки, които изпълняват 
изискванията на членове 54 и 62.
- наименованието на лекарствения 
продукт, както е постановено в член 
54, буква а),
- името на титуляря на разрешението 
за търговия на лекарствения продукт,
- срокът на годност,
- партидният номер,
- международното непатентно 
наименование (INN)“

Or. en

Обосновка

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation.
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product.
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Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


