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Изменение 295
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10
Директива 2001/83/EО
Член 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 57 алинея първа, четвърто тире 
се заменя със следното:

В член 57 алинея първа, четвърто тире 
се заменя със следното: 

‘- идентификацията и автентичността на 
продукта, без да се засягат 
разпоредбите на член 54, буква о).“

‘- идентификацията и автентичността на 
продукта.”

Or. es

Обосновка

Следва да бъде възможно по отношение на лекарствените продукти да се прилагат 
показатели за безопасна употреба по причини различни от предотвратяването на 
фалшификации. Държавите-членки следва да могат да решават да използват тези 
показатели, например, когато лекарствените продукти се изтеглят от пазара поради 
проблеми, свързани с качеството или дори, за да подобрят управлението на 
фармацевтичните услуги.

Изменение 296
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 10 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 63 параграф 1 се заменя със 
следното:
1. Данните относно етикетирането, 
изброени в членове 54, 55, 59 и 62, се 
изписват на официалния език или на 
езика на държавата-членка, в която 
продуктът ще се предлага на пазара.
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Първата алинея не препятства 
изписването на тези данни на 
няколко езика, но само след като се
гарантира, че на всички използвани 
езици се изписват едни и същи данни. 
В случаите на определени 
лекарствени продукти-сираци, 
данните, изброени в член 54, могат, 
при обосновано искане, да бъдат 
изписани само на един от 
официалните езици на Общността.

Or. en

Обосновка

Добавянето на член 55 гарантира, че името на титуляря на разрешението за пускане 
на пазара, срокът на годност, номерът на партидата и метода на администриране 
са посочени на официалния(ните) език(ци) на държавата-членка, в която продуктът 
се пуска на пазара. Коригиране на информацията за етикетиране може да бъде 
необходимо в случаите на паралелна търговия, което изисква преетикетирането на 
блистера със стикер, както вече се прави от някои паралелни търговци (например за 
коригирането на имената на продукти към разрешеното име на продукта на 
националния пазар и специални инструкции за дозировката (например дни от 
седмицата)).

Изменение 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/83/EО
Дял VII – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Дистрибуция и търговия на едро с 
лекарствени продукти“;

„Дистрибуция, търговия и търговско 
посредничество на едро с лекарствени 
продукти“;

Or. en

Обосновка

Определенията, използвани в настоящата Директива, следва да бъдат ясно 
разбираеми и да не пораждат каквато и да било несигурност относно тяхното 
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значение. Трябва да се прави разлика между търгуване и търговско посредничество, 
като първото включва случаите, в които търговецът е собственик на продукта, а 
второто не. Следователно е необходимо заглавието на Дял VІІ да се измени, така че 
последващите разпоредби да обхващат дейностите на „търговци” и „посредници”.

Изменение 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/83/EО
Дял VII – Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Дистрибуция и търговия на едро с 
лекарствени продукти“;

„Дистрибуция, търговия и търговско 
посредничество на едро с лекарствени 
продукти“;
(Хоризонтално изменение (ако бъде 
прието, цялото предложение следва да 
се измени съобразно с него))

Or. en

Обосновка

Необходимо е заглавието на Дял VІІ да се измени, за да се изясни, че посредниците 
също попадат в обхвата на разпоредбите по-долу.

Изменение 299
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) В член 76 параграф 3 се заменя 
със следния текст:
3. Всеки доставчик, който не е 
титуляр на разрешение за търговия, 
който внася даден продукт от друга 
държава-членка, нотифицира 
титуляра на разрешение за търговия 
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и компетентните органи на 
държавата-членка, в която се внася 
продуктът, за намерението си да го 
внесе. В случай на продукти, на които 
не е издадено разрешение по 
Регламент (EО) № 726/2004, 
нотифицирането на компетентната 
власт не засяга допълнителните 
процедури, предвидени в 
законодателството на тази държава-
членка, включително такси, платими 
на компетентните органи за 
обработването на уведомлението.

Or. en

Изменение 300
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 76 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 76 се добавя следният 
параграф:
3a. В случая с продукти, които са 
получили разрешение, съгласно 
Регламент (ЕО) №726/2004, 
дистрибуторът предоставя  
уведомлението, съобразно параграф 3, 
на титуляря на разрешение за пускане 
на пазара и на Агенцията.  
Уведомлението е придружено от
такса, платима на Агенцията за 
извършването на проверка, че 
условията, предвидени в 
законодателството на Съюза, са 
спазени.

Or. en
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Изменение 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б) В член 77 параграф 1 се заменя 
със следното:
„1. Държавите-членки предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират, че дистрибуцията, 
търгуването и посредничеството на 
едро в областта  на лекарствените
продукти зависи от притежаването на 
разрешение за извършване на 
дейността от продавач на едро, 
търговец или посредник  на 
лекарствени продукти, като се 
уточнява мястото, за което то е 
валидно.”

Or. en

Обосновка

От ключово значение е да се обхванат всички участници в дистрибуторската мрежа. 
Държавите-членки следва да имат влезли в сила процедури за издаване на разрешения 
на „търговци” и „посредници”, които извършват дейност на тяхна територия, по 
същия начин както процедурите за издаване на разрешение, които са в сила за 
издаването на разрешения за производители и дистрибутори на едро. Ако 
законодателството не е насочено към дейностите по търговия и посредничество с 
лекарствени продукти, определени участници може да  се окажат извън обхвата на 
законодателството.

Изменение 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 5



PE439.860v01-00 8/72 AM\808656BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В член 77 параграф 5 се заменя 
със следния текст:
5. Проверка на лицата, одобрени за 
включване в дейности по продажби 
на едро, търговия или посредничество 
с лекарствени продукти, както и 
инспекцията на техните помещения, 
когато е приложимо, се извършва от 
държавата-членка, която е 
предоставила разрешението.

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки голям брой разрешения за дистрибуторска дейност на едро 
понастоящем са неактивни, което води до липса на прозрачност по отношение на 
техния статут. В тази ситуация има потенциал за злоупотреби, особено когато 
неактивен лиценз може да се използва от безскрупулни лица, които се опитват да 
пуснат подправени лекарствени продукти в законната дистрибуторска мрежа. 
Следователно контролът по издаване на разрешения следва да бъде затегнат, при 
което неактивен лиценз следва да се счита за анулиран или преустановен след 3 години 
на неактивност.

Изменение 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В член 77 параграф 6 се заменя 
със следното:
6. Държавата-членка, предоставила 
разрешението съгласно параграф 1, 
спира или отменя това разрешение 
след като уведоми титуляря на 
разрешението, ако условията по 
разрешението не се изпълняват или 
ако разрешението не е използвано 
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повече от три години, освен в 
случаите, когато разрешението не е 
използвано поради времето, което 
реално е необходимо, за да се 
изпълнят задълженията съгласно 
настоящата директива. Държавата-
членка незабавно информира 
останалите държави-членки и 
Комисията за това.

Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки голям брой разрешения за дистрибуторска дейност на едро 
понастоящем са неактивни, което води до липса на прозрачност по отношение на 
техния статут. В тази ситуация има потенциал за злоупотреби, особено когато 
неактивен лиценз може да се използва от безскрупулни лица, които се опитват да 
пуснат подправени лекарствени продукти в законната дистрибуторска мрежа. 
Следователно контролът по издаване на разрешения следва да бъде затегнат, при 
което неактивен лиценз следва да се счита за отменен или спрян след 3 години на 
неактивност.

Изменение 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) В член 77 параграф 6 се заменя 
със следното: 
‘6. Държавата-членка, предоставила 
разрешението, съгласно параграф 1, 
спира или отменя това разрешение, 
след като уведоми титуляря, ако 
условията по разрешението не се 
изпълняват или ако разрешението не 
е използвано в течение на повече от 
три години. Държавата-членка
незабавно информира останалите 
държави-членки и Комисията за това.
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Or. en

Обосновка

В няколко държави-членки голям брой разрешения за дистрибуторска дейност на едро 
понастоящем са неактивни, което води до липса на прозрачност по отношение на 
техния статут. В тази ситуация има потенциал за злоупотреби, особено когато 
неактивен лиценз може да бъде използван от безскрупулни лица, които се опитват да 
пуснат фалшифицирани лекарствени продукти в законната дистрибуторска мрежа.

Изменение 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 в (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 78

Текст, предложен от Комисията Изменение

12в) Член 78 се заменя със следния 
текст:
Държавите-членки гарантират, че 
времето, необходимо за процедурата 
по разглеждане на заявленията за 
разрешение за дистрибуция,  
търговия или посредничество не 
надхвърля 90 дни, считано от деня, в 
който компетентните органи на 
съответната държава-членка 
получават заявлението. 
Компетентните власти могат, ако е 
необходимо, да изискат от заявителя 
да представи цялата необходима 
информация, засягаща условията за 
предоставяне на разрешение. Когато 
компетентните органи упражнят това 
свое право, периодът, установен в 
параграф 1, се спира, докато не бъдат 
представени допълнително 
изисканите данни.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки следва да имат влезли в сила процедури за издаване на разрешения 
на „търговци” и „посредници”, които извършват дейност на тяхна територия, по 
същия начин както процедурите за издаване на разрешение, които са в сила за 
издаването на разрешения за производители и дистрибутори на едро. Срокът за 
преглед на заявленията за разрешение за търговия и посредничество следва да е 
същият като при дистрибуторите на едро и следователно разрешението за 
„търговци” и „посредници” следва да се добави в настоящата разпоредба.

Изменение 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 г (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 79 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Въвежда се следният член 79a: 
„Член 79a

Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и органите на държавите-
членки, определя правила и критерии 
за получаване на разрешение за 
търговия и посредничество. 
Заявителите трябва да отговарят на 
следните минимални изисквания:
а) те трябва да имат постоянен 
адрес или адрес за контакт, така че 
да се гарантира точна 
идентификация и определяне на 
официалното място на стопанска на 
дейност;
б) те трябва да предприемат 
необходимото, за да гарантират, че 
извършват дейността си само с 
физически или юридически лица, 
които могат да изпълняват 
задълженията си съгласно условията 
на член 80”.

Or. en
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Обосновка

Следва да има изисквания по отношение на дистрибуцията не само за търговците на 
едро, но и за всички търговци и посредници. 

Изменение 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12 г (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 79 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) Въвежда се следният член 79a: 
„Член 79a

Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и органите на държавите-
членки, определя правила и критерии 
за получаване на разрешение за 
търговия и посредничество. 
Заявителите трябва да отговарят на 
следните минимални изисквания:
а) те трябва да имат постоянен 
адрес или адрес за контакт, така че 
да се гарантира точна 
идентификация и определяне на 
официалното място на стопанска на 
дейност;
б) те трябва да предприемат 
необходимото, за да гарантират, че 
извършват дейността си само с 
физически или юридически лица, 
които могат да изпълняват 
задълженията си съгласно условията 
на член 80.”

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да обхване и „търговците”, и „посредниците”, тъй 
като те трябва да се придържат към набор от минимални стандартни условия, за да 
получат лиценз, за да могат да извършват дейност в дадена държава-членка. Тъй 
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като търговията и посредничеството включват дейности, състоящи се от водене на 
независими преговори от името на друго лице за продажба или покупка на 
лекарствени продукти, които не попадат в обхвата на определението за дистрибуция 
на едро, е важно да се гарантира, че тези участници извършват дейност само с 
оторизирани физически/юридически лица, които изпълняват условията, посочени в 
член 80.

Изменение 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 - буква -a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) Уводната част се заменя със 
следното:
„Титулярите на разрешение за 
дистрибуция, търговия или 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти трябва да 
отговарят на следните минимални 
изисквания:”

Or. en

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат надлежно предвид всички лица, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за 
акредитация, контрол и добри практики.

Изменение 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква -a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 - уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) Уводната част се заменя със 
следното:
„Титулярите на разрешение за 
дистрибуция, търговия или 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти трябва да 
отговарят на следните минимални 
изисквания:”

Or. en

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат надлежно предвид всички лица, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за 
акредитация, контрол и добри практики. 

Изменение 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Busoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 - буква -a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-а а) Добавя се буква (ва):
„(вa) трябва да проверяват на случаен 
принцип дали лекарствените 
продукти, които са закупили не са 
фалшифицирани като проверяват 
показателя за безопасна употреба на 
външната опаковка, както е посочено 
в буква о) на член 54.” 

Or. en

Обосновка

Лекарствените продукти съдържат редица явни и скрити показатели за безопасна 
употреба, като автентичността на по-голяма част от тях не може да бъде 
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установена от търговците на едро с фармацевтични продукти, освен ако 
информацията за тези показатели им е предоставена от производителя. Въпреки 
това, търговците на едро могат да проверяват на случаен принцип идентичността 
на отделни опаковки, които имат на външната си опаковка носител (показател за 
безопасна употреба), който представлява индивидуален номер във формат за 
машинно четене и при условие, че имат достъп до базата данни, съдържаща тази 
информация.

Изменение 311
Pilar Ayuso

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква -a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-аа) Добавя се буква (ва):
ва) трябва да проверяват дали 
закупените от тях лекарствени 
продукти не са фалшифицирани, като 
проверяват автентичността на 
уникалния показател за идентичност 
върху външната опаковка;

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 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква a
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трябва да водят документация под д) трябва да водят документация под 
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формата на фактури за покупко-
продажба или в електронен вид, или под 
някаква друга форма, представяща 
следната минимална информация за 
всяка сделка с получени, експедирани 
или изтъргувани лекарствени продукти:

формата на фактури за покупко-
продажба или в електронен вид, или под 
някаква друга форма, представяща 
следната минимална информация за 
всяка сделка с получени, експедирани, 
изтъргувани или пласирани чрез 
посредничество лекарствени продукти:

- дата, - дата,

- наименование на лекарствения 
продукт,

- наименование на лекарствения 
продукт,

- получено, доставено или изтъргувано 
количество,

- получено, доставено, изтъргувано или 
пласирано чрез посредничество
количество,

- име и адрес съответно на доставчика 
или получателя, според случая;“

- име и адрес съответно на получателя 
или изпращача,
- национален идентификационен
номер, при необходимост,

Or. en

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат надлежно предвид всички лица, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за 
акредитация, контрол и добри практики.

В повечето държави-членки на ЕС се използва национален идентификационен номер за 
всички транзакции (поръчка и възстановяване).

Изменение 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Буква ж) се заменя със следното:
„ж) трябва да спазват принципите и 
ръководството за добра 
дистрибуционна, търговска и 
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посредническа практика на 
лекарствените продукти, както е 
посочено в член 84.” 

Or. en

Изменение 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) буква ж) се заменя със следното:
„ж) трябва да спазват принципите и 
ръководството за добра 
дистрибуционна практика или 
принципите и ръководството за 
добри търговски практики на 
лекарствените продукти, както е 
посочено в член 84.”

Or. en

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат надлежно предвид всички лица, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за 
акредитация, контрол и добри практики.

Изменение 315
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) трябва да съобщават на компетентния и) трябва да съобщават на компетентния 
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орган за получаваните от тях продукти, 
които определят като незаконни или за 
които имат подозрения, че са 
незаконни, като дават някоя от 
следните информации:

орган за получаваните от тях продукти, 
продукти с които търгуват или по 
отношение на които извършват 
посредничество, които определят като 
съдържащи фалшиви данни или за 
които имат подозрения, че има 
фалшиви данни и са съответно в 
нарушение на член 6, параграф 1 от 
настоящата директива.

– член 6, параграф 1 от настоящата 
директива;
– правата на притежателя на 
търговската марка по силата на 
законодателството на Общността 
съгласно Регламент (ЕО) № 40/92 на 
Съвета от 20 декември 1993 г. 
относно марката на Общността или 
по силата на законодателството на 
държавата-членка, в която е бил 
получен продуктът.“

Or. en

Обосновка

Настоящата директива се занимава с въпроса за фалшифицирането на лекарствени 
продукти от гледна точка на неговите здравни аспекти, а не на правата на 
интелектуална собственост. Следователно всяко споменаване на търговската марка 
следва да се премахне, за да се избегне объркване.

Освен това задължението за информация, наложено на всички участници, 
ангажирани по законната мрежа за доставки, ще помогне за постигането на 
максимално равнище на прозрачност и проследимост.

Изменение 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

и)трябва да съобщават на компетентния 
орган за получаваните от тях продукти, 
които определят като незаконни или за 

и) трябва да съобщават на компетентния 
орган за получаваните, търгуваните 
или пласираните чрез посредничество 



AM\808656BG.doc 19/72 PE439.860v01-00

BG

които имат подозрения, че са незаконни, 
като дават някоя от следните 
информации:

продукти, които определят като 
незаконни или за които имат 
подозрения, че са незаконни, като дават 
някоя от следните информации:

Or. en

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат надлежно предвид всички лица, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за 
акредитация, контрол и добри практики.

Изменение 317
Cristian Silviu Bușoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани 
с фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на 
разрешението за производство или 
притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“

Освен това когато тези 
фалшифицирани данни или 
предполагаеми фалшифицирани данни  
са свързани с фалшифициран 
лекарствен продукт, се информират
както титулярят на разрешението за 
производство, така и титулярят на 
разрешителното за пускане на 
пазара.“
По същия начин, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара или 
за производство информира както 
компетентните органи, така и 
участниците в мрежата за доставки 
в случаите, когато има подозрения, че 
фалшифицирани продукти са 
проникнали в законната мрежа за 
доставки.

Or. en
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Обосновка

Настоящата директива се занимава с въпроса за фалшифицирането на лекарствени 
продукти от гледна точка на неговите здравни аспекти, а не на правата на 
интелектуална собственост. Следователно всяко споменаване на търговската марка 
следва да се премахне, за да се избегне объркване.

Освен това задължението за информация, наложено на всички участници, 
ангажирани в законната мрежа за  доставки, ще помогне за постигането на 
максимално равнище на прозрачност и проследимост.

Изменение 318
Bogusław Sonik

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“ По 
същия начин, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара или 
на търговската марка информира 
другите участниците в мрежата за 
доставки в случаите, когато има 
подозрения, че подправени продукти 
са проникнали в законната мрежа за 
доставки.”

Or. en

Обосновка

Задължението за информация, наложено на всички участници, ангажирани в 
законната мрежа за доставки, ще помогне за постигането на максимално равнище на 
прозрачност и проследимост.
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Изменение 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“ 

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка. По 
същия начин, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара или 
на търговската марка информира 
другите участниците в мрежата за 
доставки в случаите, когато има 
подозрения, че подправени продукти 
са проникнали в законната мрежа за 
доставки.”

Or. en

Обосновка

Задължението за информация, наложено на всички участници, ангажирани в 
законната мрежа за доставки, ще помогне за постигането на максимално равнище на 
прозрачност и проследимост.

Изменение 320
Horst Schnellhardt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
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за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“

за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка. По 
същия начин, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара или 
на търговската марка информира 
другите участниците в мрежата за 
доставки в случаите, когато има 
подозрения, че фалшифицирани 
продукти са проникнали в законната 
мрежа за доставки.”

Or. de

Обосновка

Изискването всички участници в законната мрежа за доставки да обменят 
информация ще помогне за максимализиране на прозрачността и проследимостта.

Изменение 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка. От 
своя страна, по отношение на 
нарушенията или подозренията за 
нарушения, титулярите информират 
другите участници в мрежата за 
доставки за съответния лекарствен 
продукт.”

Or. ro

Обосновка

Задължителен ангажимент за докладване на съществуването на фалшифицирани 
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лекарствени продукти в мрежата за доставки, включващ всички връзки по системата 
за дистрибуция на лекарствени продукти следва да гарантира най-високи равнища на 
проследимост по отношение на  съответните продукти. 

Изменение 322
Jo Leinen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква и – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка.“

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят на 
фалшифицираната търговска марка и се 
информират съответните органи, 
ако има данни или подозрения, че 
подправени продукти са проникнали в 
мрежата за доставки.”

Or. en

Обосновка

За ефективното прилагане на настоящата директива е важно всички участници да 
обединят сили и да допринасят за борбата с фалшифицираните лекарствени 
продукти и да обменят информацията, която получават.  

Изменение 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 80 – алинея 1 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на буква б) когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 

„За целите на буква б) когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 
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титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на държава-
членка, дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики.

титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики чрез 
базата данни на Общността, както е 
посочено в член 111, параграф 6. 

Когато продуктът се получава от 
производителя или вносителя, 
титулярите на разрешение за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали производителят или 
вносителят притежава разрешение за 
производство.“

Когато продуктът се получава от 
производителя или вносителя, 
титулярите на разрешение за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали производителят или 
вносителят притежава разрешение за 
производство чрез базата данни на 
общността, както е посочено в член 
111, параграф 6.

Когато продуктите са получени чрез 
търговия или посредничество, 
титулярите на разрешение за 
дистрибуция , за търговия или 
посредничество на едро трябва да 
проверяват дали ангажираните 
физически или юридически лица 
притежават  необходимите 
разрешения чрез базата данни на 
Общността, както е посочено в член 
111, параграф 6.”

Or. en

Обосновка

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.
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Изменение 324
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 80 – алинея 1 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на буква б) когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 
титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на държава-
членка, дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики.

„За целите на буква б) когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 
титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики, 
включително проверяват дали 
последният е оторизиран 
дистрибутор на едро.

Or. es

Обосновка

Проверката дали друг склад или друга организация, акредитирана от органите на 
здравеопазването, отговаря на добрите дистрибуторски практики не може да бъде 
оправдано, като се има предвид, че на дистрибуторските складове вече е извършена 
проверка от компетентните органи в държавите-членки.

Изменение 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 80 – алинея 1 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато продуктът се получава от 
производителя или вносителя, 
титулярите на разрешение за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали производителят или 
вносителят притежава разрешение 

Когато продуктите са получени чрез 
търговия или посредничество, 
титулярите на разрешение за 
дистрибуция, за търговия или 
посредничество на едро проверяват 
дали ангажираните физически или 
юридически лица притежават  
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за производство.“ необходимите разрешения чрез 
базата данни на Общността, както е 
посочено в член 111, параграф 6.”

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че всички участници в мрежата за доставки са лицензирани, всеки 
от тях следва да провери съответствието на своите партньори в мрежата за 
доставки чрез централната база данни, създадена и поддържана от агенцията 
(EMEA). 

Изменение 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) Член 84 се заменя със следния 
текст:

„Член 84
Комисията публикува ръководство за 
добра дистрибуционна, търговска и 
посредническа  практика в областта 
на лекарствените продукти. За тази 
цел тя се консултира с Комитета за 
патентованите лекарствени 
продукти и Фармацевтичния 
комитет, създадени с Решение 
75/320/ЕИО1 на Съвета.
1ОВ L 147, 09.06.1975 г., стр. 23.”

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да съблюдават ръководството за Добри 
производствени практики, а дистрибуторите на едро трябва да съблюдават 
ръководството за Добри дистрибуторски практики, но понастоящем търговците и 
посредниците не трябва да отговарят на никакви  изисквания за равностойни 
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практики, свързани с тяхната специфична сфера на дейност, а именно търговията и 
посредничеството в областта на лекарствените продукти. Съответно следва да се 
създадат насоки за добри търговски практики и насоки за добри посреднически 
практики.

Изменение 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) Член 84 се заменя със следния 
текст:

„Член 84
Комисията публикува ръководство за 
добра дистрибуционна, търговска и 
посредническа  практика в областта 
на лекарствените продукти. За тази 
цел тя се консултира с Комитета за 
патентованите лекарствени 
продукти и Фармацевтичния 
комитет, създадени с Решение 
75/320/ЕИО1 на Съвета.
1ОВ L 147, 09.06.1975 г., стр. 23.”

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да съблюдават ръководството за Добри 
производствени практики, а дистрибуторите на едро трябва да съблюдават 
ръководството за Добри дистрибуторски практики.  Но понастоящем търговците и 
посредниците не трябва да отговарят на никакви  изисквания за равностойни 
практики, свързани с тяхната специфична сфера на дейност. Това създава опасен 
пропуск в дистрибуторската мрежа. Съответно следва да се създадат насоки за 
добри търговски практики и насоки за добри посреднически практики.
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Изменение 328
Mario Pirillo

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 84 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Добавя се следният член 84а:
„Член 84a

Комисията публикува насоки за 
специфични добри производствени 
практики за активните 
фармацевтични съставки и за 
специфични добри производствени 
практики за ексципиентите. За тази 
цел, тя се консултира с Комитета за 
патентованите лекарствени 
продукти, създаден с Директива 
75/319ЕИО на Съвета  и 
Фармацевтичния комитет, създаден 
с Решение 75/320/ЕИО на Съвета, 
като взема предвид действащите 
еквивалентни системи на ДПП като 
например HACCP и ISO9001/ISO22000, 
както и незадължителните правила 
като ДПП EFfCI и ръководството на 
IPEC PQG (Международен съвет за 
фармацевтични ексципиенти и 
Фармацевтична група за качество) за 
фармацевтични ексципиенти.” 

Or. en

Обосновка

Както за ексципиентите, така и за активните фармацевтични съставки следва да се 
използват съответни добри производствени практики, разработени на европейско 
равнище. Комисията е приканена да разработи специфични ДПП за активните 
фармацевтични съставки и специфични  ДПП за ексципиентите. По отношение на 
ексципиентите, Комисията следва да вземе предвид еквивалентните системи в 
съответствие с регламента на ЕО относно HACCP (анализ на опасностите и 
контрол в критични точки),  насоките за ДПП на EFfCI (Европейска федерация за 
козметични съставки) относно козметичните съставки (2005 г.) Тези правила могат 
да се използват и във фармацевтичната промишленост.
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Изменение 329
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2001/83/EО
Член 85 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85a
Държавите-членки, в сътрудничество 
с Комисията и след консултации със 
заинтересованите страни, изготвят 
информационна стратегия за 
надеждността на доставчиците на 
фармацевтични продукти. Тази 
стратегия следва да взема предвид 
различните национални закони, 
уреждащи доставката на 
фармацевтични продукти, както и 
риска, свързан с някои начини на 
доставка на фармацевтични 
продукти, като например 
незаконните интернет канали.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 330
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Дял VII a (нов) – Член 85 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният Дял VIIa и член 85в се 
добавят след член 85б:

„ДЯЛ VІІа
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85в
1. Интернет аптеките, в държавите-
членки, в които е разрешено да 
извършват дейност, изискват 
специално разрешение от 
компетентния орган.
2. Комисията приема лого на ЕС за 
заглавните страници на 
фармацевтичните интернет 
сайтове, което да помогне на 
обществеността да разпознае дали 
даден уебсайт, който предлага за 
продажба лекарствени продукти, е 
свързан с оторизирана аптека. 
Логото е свързано с централен 
уебсайт на равнището на държавата-
членка, който се създава от нея и 
който позволява на посетителя да 
провери автентичността на логото и 
предоставя основна информация 
относно рисковете, свързани с 
покупката на лекарствени продукти 
по интернет. 
3. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за да гарантират, 
че всички оторизирани 
фармацевтични интернет сайтове, 
свързани с аптеки на тяхна 
територия, съдържат посоченото в 
параграф 1 лого на Общността и за да 
предотвратят използването на това 
лого от страна на неоторизирани 
фармацевтични интернет сайтове, 
както и свързването с централния 
уебсайт, посочен в параграф 1.
4. С цел изпълнението на параграфи 2 
и 3 Комисията, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 121а и 
съгласно условията, посочени в член 
121б и 121в, приема директива, 
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определяща:  
- минималните изисквания, които да 
предотвратят навлизането на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти в мрежата за доставки, 
които следва да се прилагат от 
държавите-членки, ако те дадат 
разрешение за интернет аптеки. Тези 
изисквания предотвратяват и 
връщането на лекарствени продукти 
от неоторизирани интернет 
източници, 
- модела на логото на Общността, 
- вида минимална основна 
информация относно рисковете, 
свързани с купуването на лекарствени 
продукти по интернет и 
- специфичните процедури за контрол 
за оторизирането на интернет 
аптеки.”

Or. en

Обосновка

Интернет е най-голямата входяща точка за фалшифицирани лекарствени продукти в 
ЕС и следователно трябва да бъде включен в настоящата директива.

Изменение 331
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Дял VII a (нов) – член 85 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният дял VIIa и член 85в се 
добавят след член 85б:

„ДЯЛ VІІ а
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ
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Член 85в
1. Комисията приема лого на ЕС за 
заглавните страници на 
уебсайтовете на всички законни 
аптеки за поръчка по пощата, като 
се гарантира на широката 
общественост, че съответният 
уебсайт, който предлага за продажба 
лекарствени продукти, отговаря на 
изискванията на законодателството 
на ЕС и е свързан с регистрирана 
аптека.
Логото е свързано с централен 
уебсайт на равнище държава-членка, 
който се създава от държавата-
членка и позволява на посетителя да 
провери автентичността на логото, 
като предоставя подробна 
информация относно законността на 
съответната аптека за поръчка по 
пощата, центровете за връзка за 
получаване на допълнителна 
информация и подаване на жалби, 
както и допълнителни съвети 
относно идентифицирането на  
определена законна аптека за поръчка 
по пощата, например чрез 
установяване самоличността на 
главния фармацевт.
Законните аптеки за поръчка по 
пощата, законно установени в Съюза, 
които извършват дейност на 
вътрешния пазар, трябва да бъдат 
включени в европейска база данни, към 
която се свързва централният 
уебсайт на равнище държава-членка.
Тези мерки се приемат от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в.
2. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки, включително 
наказателни, за да се гарантира, че 
всички законни аптеки за поръчка по 
пощата на тяхна територия са 
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обозначени с посоченото в параграф 1 
лого на ЕС, както и за да се 
предотврати използването на това 
лого от страна на незаконни 
уебсайтове, продаващи лекарствени 
продукти, и свързването с 
централния уебсайт, посочен в 
параграф 1.”

Or. en

Обосновка

Жизненоважно е уебсайтовете, свързани с логото на Общността, да предоставят 
съвети на посетителите относно това, как да проверят законността на аптеките за 
поръчка по пощата. Трябва да се осигурят подробни, постоянно актуализирани бази 
данни на европейско равнище. Изразът „подходящи мерки”, използван в 
проектодоклада на комисията ENVI, в предложения член 85в, параграф 2, е 
неубедителен от правна гледна точка и трябва да се доразвие. В директивата трябва 
да се посочат строги наказателни мерки, включително глоби и присъди с лишаване от 
свобода. Параграфът следва да се разшири, за да включи допълнителни подробности 
във връзка с това.

Изменение 332
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Дял VII a (нов) – член 85 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният дял VIIa и член 85в се 
добавят след член 85б:

„ДЯЛ VІІа
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85в
1. Комисията приема, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 121a и 
при спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в, лого на ЕС за 
заглавните страници на 
фармацевтичните интернет 
сайтове, което да помогне на 
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обществеността да разпознае дали 
даден уебсайт, който предлага за 
продажба лекарствени продукти, е 
свързан с регистрирана аптека.
Логото е свързано с централен 
уебсайт на равнище държава-членка, 
който се създава от нея и позволява 
на посетителя да провери 
автентичността на логото, като 
предоставя съществена информация 
относно рисковете, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.
2. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
всички регистрирани фармацевтични 
интернет сайтове, свързани с аптеки 
на тяхна територия, са обозначени с 
посоченото в параграф 1 лого на ЕС, и 
за предотвратяване на използването 
на това лого от страна на 
нерегистрирани фармацевтични 
интернет сайтове, както и на 
свързването с централния уебсайт, 
посочен в параграф 1.”

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 39 от проектодоклада. Интернет е най-голямата входяща точка за 
фалшифицирани лекарствени продукти в ЕС и следователно трябва да бъде включен в 
настоящата директива.

Изменение 333
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Дял VII a (нов) – член 85 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният дял VIIa и член 85в се 
добавят след член 85б:
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„ДЯЛ VIIa
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85в
1. Комисията приема лого на ЕС за 
заглавните страници на 
фармацевтичните интернет 
сайтове, което да помогне на 
обществеността да разпознае дали 
даден уебсайт, който предлага за 
продажба лекарствени продукти, е 
свързан с регистрирана аптека.
Логото е защитено срещу 
фалшифициране и включва 
характеристики, които спомагат за 
възпрепятстването на неговото 
копиране, като освен това то е 
свързано със защитен централен 
уебсайт на равнище държава-членка, 
който се създава от нея и позволява 
на посетителя да провери 
автентичността на логото, като 
предоставя съществена информация 
относно рисковете, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.
Тези мерки се приемат от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в.
2. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
всички регистрирани фармацевтични 
интернет сайтове, свързани с аптеки 
на тяхна територия, са обозначени с 
посоченото в параграф 1 лого на ЕС, и 
за предотвратяване на използването 
на това лого от страна на 
нерегистрирани фармацевтични 
интернет сайтове, както и на 
свързването с централния уебсайт, 
посочен в параграф 1.”

Or. en
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Обосновка

Интернет е най-голямата входяща точка за фалшифицирани лекарствени продукти в 
ЕС, като поради това показателите за безопасност на разрешените фармацевтични 
уебсайтове следва да бъдат сигурни и да включват лого, защитено срещу 
фалшифициране, което да спомогне за възпрепятстването на неговото копиране.

Изменение 334
Oreste Rossi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Дял VII a (нов) – член 85 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. Следният дял VIIa и член 85в се 
добавят след член 85б:

„ДЯЛ VІІа
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85в
1. Забранява се продажбата по 
интернет на всички лекарства и 
лекарствени продукти, без да се
нарушават националните разпоредби 
в обратен смисъл, които са в сила на 
датата, на която влиза в сила 
настоящата директива.
2. Комисията приема мерки за 
повишаване осведомеността на 
широката общественост относно 
рисковете за здравето, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.
Комисията приема тези мерки чрез 
делегирани актове в съответствие с 
членове 121а до 121в.
3. Държавите-членки, които 
позволяват продажби по интернет на 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, гарантират, 
че те се наблюдават непрестанно от 
определен за тази дейност орган, и 
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предприемат преследване по съдебен 
път в случай на неспазване на 
настоящата директива.

Or. it

Изменение 335
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 85 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Добавя се следният член 85г:
„Член 85г

1. В сътрудничество с държавите-
членки Комисията приема мерки за 
повишаване осведомеността на 
широката общественост относно 
това, че закупуването на лекарствени 
продукти от законни аптеки за 
поръчка по пощата е поне толкова 
безопасно, колкото и закупуването им 
от аптеките в дадена общност или 
болница или от аптеките, 
представляващи фармацевтичната 
промишленост. Когато обаче 
съществуват или са планирани 
аптеки за поръчка по пощата, тези 
кампании за повишаване на 
осведомеността на обществото 
следва да обърнат внимание и на 
рисковете за здравето, свързани със 
закупуването на лекарствени 
продукти от незаконни уебсайтове, 
които следва да включват:
- липсата на съвети от 
квалифицирани здравни специалисти;
- липсата на гаранция за 
безопасността и качеството на 
продаваните лекарства.
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Поради това кампаниите за 
повишаване на осведомеността на 
обществото трябва да подчертаят и 
следните показатели за безопасна 
употреба:
- лесно достъпни списъци на 
законните аптеки за поръчка по 
пощата;
- допълнителни съвети за сигурност 
относно начина за проверяване на 
автентичността на уебсайтовете;
- използване на логото на ЕС като 
официално удостоверение за 
законните аптеки за поръчка по 
пощата;
- съвети за сигурност, поставени на 
видно място на уебсайтовете с 
интернет търсачка, в случай на 
търсене на лекарствени продукти по 
интернет.
Тези кампании за повишаване на 
осведомеността на обществото се 
характеризират с баланс при 
очертаването на рисковете и ползите 
от закупуването на лекарствени 
продукти онлайн. Аптеките за 
поръчка по пощата се защитават от 
кампании за повишаване на 
осведомеността на обществото, 
които преднамерено или неволно ги 
описват като небезопасни и с лошо 
качество.
Тези мерки се приемат от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в.”

Or. en

Обосновка

Кампаниите за повишаване на осведомеността на обществото са изключително 
важни за информирането на европейските потребители относно рисковете от 
закупуването на лекарствени продукти от незаконни аптеки за поръчка по пощата.
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Тъй като законните аптеки представляват заплаха за съществуващите аптеки, те 
редовно са обект на сензационни кампании, които дават вид, че са кампании за 
повишаване на осведомеността на обществото. Това кара обществеността да вярва, 
че всички онлайн аптеки са опасни. Те трябва да бъдат защитени от лъжливи 
кампании.

Изменение 336
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 85 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Добавя се следният член 85г:
„Член 85г

1. Комисията приема мерки, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 121a и при спазване на 
условията, посочени в членове 121б и 
121в, за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет, 
като тези мерки могат да включват:
- предупреждения, които се появяват 
най-отгоре на интернет страницата 
на търсачките, в случай на търсене 
на лекарствени продукти по 
интернет;
- общи информационни кампании, в 
сътрудничество с държавите-членки;
- лесно достъпни списъци на 
акредитираните електронни 
аптеки.”

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 40 от проектодоклада. Важно е да се подобри обществената 
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осведоменост относно опасностите от фалшифицираните лекарства.

Изменение 337
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 85 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Добавя се следният член 85г:
„Член 85г

1. Комисията приема мерки за 
повишаване на осведомеността на 
широката общественост относно 
рисковете, свързани със закупуването 
на лекарствени продукти по 
интернет, като тези мерки могат да 
включват:
- общи информационни кампании, в 
сътрудничество с държавите-членки;

- лесно достъпни списъци на 
акредитираните електронни аптеки.

Тези мерки се приемат от Комисията 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в.”

Or. en

Обосновка

Важно е да се подобри обществената осведоменост относно опасностите от 
фалшифицираните лекарства. Но предложението за включване на предупреждения, 
които да се появяват най-отгоре на интернет страницата на търсачките, в случай 
на търсене на лекарствени продукти по интернет, е както неприложимо, така и 
непрактично. Включените в настоящото изменение други показатели за безопасна 
употреба са достатъчни за повишаването на осведомеността на обществото 
относно фалшифицираните лекарства в ЕС.
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Изменение 338
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 в (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 85 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14в) Добавя се следният член 85д:
„Член 85д

Държавите-членки гарантират, че 
всички законни аптеки за поръчка по 
пощата, извършващи дейност на 
вътрешния пазар, се придържат към 
професионални стандарти и насоки 
относно услугите, предоставяни от 
аптеки по интернет, включително 
конкретен етичен кодекс. Всички 
аптеки за поръчка по пощата се 
задължават да поставят кодекса за 
поведение на видно място на своите 
уебсайтове, както и да представят 
данни за връзка в случай на жалби.
Държавите-членки гарантират, че 
интернет се наблюдава непрестанно 
по отношение на продажбата на 
лекарствени продукти от определен 
за тази дейност орган, като 
предприемат съдебно преследване, 
включително наказателни мерки, в 
случай на неспазване на настоящата 
директива.”

Or. en

Обосновка

Европейската асоциация на аптеките, предоставящи услуги по пощата, следва да 
създаде етичен кодекс, след като вече изготви набор от стандарти, основаващи се на 
стандартите на Кралското фармацевтично дружество във Великобритания. От 
2003 г. те са националният стандарт в Германия (11a ApoG, 17 ApoBetrO).
Определените контролиращи органи трябва да си сътрудничат с доставчиците на 
интернет услуги с цел предотвратяване на незаконни уебсайтове. В директивата 
трябва да се посочат строги наказателни мерки, включително глоби и присъди с 
лишаване от свобода. Параграфът следва да се разшири, за да включи допълнителни 
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подробности във връзка с това.

Изменение 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 г (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 85 е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14г) Добавя се следният член 85е:
„Член 85е

Нито една разпоредба в настоящата 
директива не засяга правото на 
държавите-членки да ограничават 
или забраняват продажбата на 
лекарства, изискващи лекарско 
предписание, по интернет.“

Or. en

Обосновка

Няколко държави-членки понастоящем ограничават продажбата по интернет на 
лекарства, изискващи лекарско предписание. Следва да се позволи такива ограничения 
да останат в сила.

Изменение 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 д (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 88a a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14д) Добавя се следният член:
„Член 88aa

Държавите-членки, в сътрудничество 
с Комисията и след консултации с 
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представители на заинтересованите 
страни, изготвят информационна 
стратегия за безопасността на 
партидите с лекарствени продукти.
Стратегията взема предвид 
различните национални нормативни 
разпоредби относно доставката на 
лекарствени продукти, както и 
рисковете, свързани с някои начини на 
доставка на лекарства и с 
незаконната търговия по интернет.”

Or. en

Обосновка

Интернет е основен източник на незаконни лекарствени продукти. Гражданите 
следва да бъдат предупредени да не поръчват лекарствени продукти чрез незаконни 
канали. По-специално следва да се насърчава прилагането на мерки за информиране на 
обществеността в държавите-членки и в цяла Европа.

Изменение 341
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 д (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 88a a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14д) Добавя се следният член 88aa:
„Член 88aa

Държавите-членки, в сътрудничество 
с Комисията и след консултации със 
заинтересованите страни, следва да 
изготвят информационна стратегия 
относно надеждността на 
доставчиците на лекарствени 
продукти.  Стратегията взема 
предвид различните национални 
законодателства, уреждащи 
доставката на лекарствени 
продукти, както и рисковете, 
свързани с някои начини на доставка 
на лекарства, като например чрез 
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незаконни търговци в интернет.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква -a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. Компетентните власти на 
заинтересованата държава-членка 
осигуряват, при съгласуване, 
осъществявано от агенцията, чрез 
чести проверки, а при необходимост и 
без предварително предупреждение,
изпълнението на правните 
изисквания относно лекарствените 
продукти, като при необходимост 
възлагат на официална лаборатория 
за контрол на лекарствените 
продукти или друга лаборатория, 
определена за тази цел, да проведе 
изследвания на проби. Такива 
инспекции се извършват от 
официални лица, представляващи 
компетентния орган, които са 
упълномощени да:
а) инспектират производствените и 
търговски отдели, както и всякакви 
други лаборатории, натоварени от 
титуляря на разрешение за 
производство със задачата по 
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извършване на проверки съгласно 
член 20;
б) вземат проби;
в) проучват всички документи, които 
се отнасят до обекта на инспекцията, 
при спазване на разпоредбите, 
действащи в държавите-членки от 21 
май 1975 г., и които поставят 
ограничения на тези правомощия от 
гледна точка на описанията на метода 
на приготвяне.”

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение за гарантирането на безопасността на 
фармацевтичните продукти е системата за инспекции да бъде засилена и да стане 
общоприложима.

Изменение 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 111, параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
„2. Компетентните органи извършват 
многократни проверки, а при 
необходимост и проверки без 
предварително предупреждение, на 
помещенията на производителите, 
дистрибуторите или вносителите на
активните съставки, използвани като 
изходни материали, на помещенията 
на титулярите на разрешителното за 
производство, помещенията на 
търговците и посредниците в 
областта на лекарствените продукти 
или на помещенията на 
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производителите, вносителите и 
дистрибуторите на ексципиенти, 
когато са налице конкретни 
основания да се подозира, въз основа 
на сведения на органите или на 
предходни случаи, че не се спазват 
законовите задължения или 
ръководните насоки. Такива 
инспекции също така могат да се 
провеждат по искане на държава-
членка, Комисията или агенцията.”

Or. en

Обосновка

От първостепенно значение за гарантирането на безопасността на 
фармацевтичните продукти е системата за инспекции да бъде засилена и да стане 
общоприложима.

Изменение 344
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 111, параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:



AM\808656BG.doc 47/72 PE439.860v01-00

BG

Компетентният орган също така 
провежда необявени предварително 
инспекции на територията на 
производителите, дистрибуторите 
или вносителите на активни 
вещества, използвани за изходни 
материали, или на обектите на 
титулярите на разрешение за 
търговия, както и на обектите на 
производителите, вносителите или 
дистрибуторите на ексципиенти, 
всеки път, когато сметне, че има 
основания да предполага 
несъобразяване с принципите и 
ръководствата на добрата 
производствена практика, посочени в 
член 47. Тези инспекции също така 
могат да се провеждат по искане на 
държава-членка, Комисията или 
агенцията.
Компетентният орган също така 
провежда необявени предварително 
инспекции на обектите на 
производителите на активни 
вещества, които се използват като 
изходни материали, и на 
ексципиенти, които се намират в 
трети страни.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 42 от проектодоклада. Обединяването на ресурси от 27-те 
държави-членки, както и от САЩ, Канада и Швейцария, съгласувани от ЕМЕА, ще 
позволи инспекции на всеки един производител на АФС, разположен извън Общността, 
и ефективна борба срещу фалшифицирането на АФС.

Изменение 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В член 111, параграф 1, алинея 2 се 
заменя със следното:
Компетентният орган също така 
провежда рутинни или необявени 
предварително инспекции на 
територията на производителите, 
дистрибуторите или вносителите на 
активни вещества, използвани за 
изходни материали, или на обектите 
на титулярите на разрешение за
търговия, както и на обектите на 
производителите, вносителите или 
дистрибуторите на ексципиенти, 
всеки път, когато сметне, че има 
основания да предполага 
несъобразяване с принципите и 
ръководствата на добрата 
производствена практика, посочени в 
член 47. Тези инспекции също така се 
провеждат, ако това е поискано от 
държава-членка, Комисията или 
агенцията.
Компетентният орган също така 
провежда необявени предварително 
инспекции на обектите на 
производителите на активни 
вещества, които се използват като 
изходни материали, и на 
ексципиенти, които се намират в 
трети страни.

Or. en

Обосновка

Извършена от докладчика малка промяна в изменение 2. Инспекциите следва да бъдат 
задължителни, ако са поискани от държава-членка, Комисията или агенцията.
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Изменение 346
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 - буква a a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В параграф 1 втората алинея се 
заменя със следния текст:
Компетентният орган разполага със 
система за упражняване на надзор, 
отговаряща за:
- редовните инспекции в Съюза на 
обектите на производителите и 
вносителите на активни вещества, 
използвани като изходни материали, 
както и за
- ефективните последващи действия 
след горепосочените инспекции.
Компетентният орган може да 
проверява обектите на 
производителите или вносителите на 
ексципиенти всеки път, когато 
сметне, че има основания да 
предполага несъобразяване със 
законодателството или 
ръководствата за добра 
производствена практика, посочени в 
член 47.
Инспекции могат да се извършват и 
на обектите на титуляри на 
разрешение за търговия, 
дистрибутори и посредници в 
търговията с лекарствени продукти.
Инспекции в Общността и в страни 
извън ЕС могат да бъдат поискани от 
държава-членка, Комисията или 
агенцията.

Or. es
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Обосновка

Целта на това изменение е да се засили контролът над всички органи, чиято дейност 
засяга качеството на лекарствените продукти, но по начин, който е съвместим с 
наличните ресурси.

Изменение 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След всяка проверка съгласно 
параграф 1 компетентният орган 
докладва за това дали производителят, 
вносителят или дистрибуторът на едро 
се придържа към принципите и 
ръководствата за добра производствена 
практика и добри дистрибуторски 
практики, посочени в членове 47 и 84, 
или за това дали титулярят на 
разрешение за пускане на пазара спазва 
изискванията, определени в дял IX.

3. След всяка проверка съгласно 
параграф 1 компетентният орган 
докладва за това дали производителят, 
вносителят, дистрибуторът на едро, 
търговецът или посредникът се 
придържа към принципите и 
ръководствата за добра производствена 
практика, добра дистрибуторска 
практика, добра търговска практика 
или добра посредническа практика, 
посочени в членове 47 и 84, или за това 
дали титулярят на разрешение за 
пускане на пазара спазва изискванията, 
определени в дял IX.

Провелият проверката компетентен 
орган предава съдържанието на тези 
доклади на производителя, вносителя, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара или дистрибутора на едро, 
подложен на проверка.

Провелият проверката компетентен 
орган предава съдържанието на тези 
доклади на производителя, вносителя, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, дистрибутора на едро, 
титуляря на разрешение за търговия 
или титуляря на разрешение за 
посредническа дейност, подложен на 
проверка.

Преди приемането на доклада 
компетентният орган предоставя 
възможност на съответния 
производител, вносител, титуляр на 
разрешително за пускане на пазара или
дистрибутор на едро да представи 

Преди приемането на доклада 
компетентният орган предоставя 
възможност на съответния 
производител, вносител, титуляр на 
разрешително за пускане на пазара,
дистрибутор на едро, търговец или 
посредник да представи коментарите 
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коментарите си.“ си.“

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да отговарят на изискванията на Добрите 
производствени практики, дистрибуторите на едро трябва да отговарят на 
изискванията на Добрите дистрибуторски практики, но търговците и посредниците 
не трябва да отговарят на никакви изисквания за стандартни добри практики.
Следователно, за да се обърне допълнително внимание на „най-слабото звено” в 
дистрибуторската мрежа, е важно търговците и посредниците да отговарят на 
изискванията на насоки като „Добри търговски практики” и „Добри посреднически 
практики”, които са конкретно определени за физически или юридически лица, 
участващи в търговията и посредническата дейност с лекарствени продукти.

Изменение 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 5 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 90 дни от посочената в 
параграф 1 проверка на производителя, 
вносителя или дистрибутора на едро се 
издава сертификат за добра 
производствена практика или добра 
дистрибуторска практика, ако 
резултатът от проверката показва, че 
съответното лице се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добра производствена практика или
добра дистрибуторска практика.

5. В срок до 90 дни от посочената в 
параграф 1 проверка на производителя, 
вносителя, дистрибутора на едро, 
търговеца или посредника се издава 
сертификат за добра производствена 
практика, добра дистрибуторска 
практика, добри търговски практики 
или добра посредническа практика, 
ако резултатът от проверката показва, че 
съответното лице се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Съюза принципи и ръководства за добра 
производствена практика, добра 
дистрибуторска практика, добри 
търговски практики или добра 
посредническа практика.

Or. en
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Обосновка

Понастоящем производителите трябва да отговарят на изискванията на Добрите 
производствени практики, дистрибуторите на едро трябва да отговарят на 
изискванията на Добрите дистрибуторски практики, но търговците и посредниците 
не трябва да отговарят на никакви изисквания за стандартни добри практики.
Следователно, за да се обърне допълнително внимание на „най-слабото звено” в 
дистрибуторската мрежа, е важно търговците и посредниците да отговарят на 
изискванията на насоки като „Добри търговски практики” и „Добри посреднически 
практики”, които са конкретно определени за физически или юридически лица, 
участващи в търговията и посредническата дейност с лекарствени продукти.

Изменение 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена практика и добра
дистрибуторска практика в база данни 
на Общността, управлявана от 
агенцията от името на Общността.

6. Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена, дистрибуторска, 
търговска и посредническа практика в 
база данни на Общността, управлявана 
от агенцията от името на Общността.

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да отговарят на изискванията на Добрите 
производствени практики, дистрибуторите на едро трябва да отговарят на 
изискванията на Добрите дистрибуторски практики, но търговците и посредниците 
не трябва да отговарят на никакви изисквания за стандартни добри практики.
Следователно, за да се обърне допълнително внимание на „най-слабото звено” в 
дистрибуторската мрежа, е важно търговците и посредниците да отговарят на 
изискванията на насоки като „Добри търговски практики” и „Добри посреднически 
практики”, които са конкретно определени за физически или юридически лица, 
участващи в търговията и посредническата дейност с лекарствени продукти.
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Изменение 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена практика и добра
дистрибуторска практика в база данни 
на Общността, управлявана от 
агенцията от името на Общността.

(6) Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена, дистрибуторска, 
търговска и посредническа практика в 
база данни на Общността, управлявана 
от агенцията от името на Общността.

(Хоризонтално изменение (ако бъде 
прието, цялото предложение следва да 
се измени съобразно с него))

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че всички участници в мрежата за доставки са лицензирани, всеки 
от тях следва да провери съответствието на своите партньори в мрежата за 
доставки чрез централната база данни, създадена и поддържана от агенцията 
(EMEA).

Изменение 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако от резултатите от посочената в 
параграф 1 проверка следва, че 
съответното лице не се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добри производствени практики или
добри дистрибуторски практики, 

7. Ако от резултатите от посочената в 
параграф 1 проверка следва, че 
съответното лице не се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добри производствени практики, добри 
дистрибуторски практики, добри 
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информацията се въвежда в базата 
данни на Общността, посочена в 
параграф 6.

търговски практики или добри 
посреднически практики, 
информацията се въвежда в базата 
данни на Общността, посочена в 
параграф 6.

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да отговарят на изискванията на Добрите 
производствени практики, дистрибуторите на едро трябва да отговарят на 
изискванията на Добрите дистрибуторски практики, но търговците и посредниците 
не трябва да отговарят на никакви изисквания за стандартни добри практики.
Следователно, за да се обърне допълнително внимание на „най-слабото звено” в 
дистрибуторската мрежа, е важно търговците и посредниците да отговарят на 
изискванията на насоки като „Добри търговски практики” и „Добри посреднически 
практики”, които са конкретно определени за физически или юридически лица, 
участващи в търговията и посредническата дейност с лекарствени продукти.

Изменение 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема подробно 
ръководство за определяне на 
принципите за провеждане на 
проверките, посочени в член 111.

Комисията приема подробно 
ръководство за определяне на 
принципите за провеждане на 
проверките, посочени в член 111, и по-
специално органите на Съюза или 
националните органи, отговарящи за 
провеждането на проверките.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага първата проверка да се провежда не по-късно от 3 години след 
включването на третата държава в списъка, посочен в член 111б. Вместо това е 
необходимо проверката да се извършва преди включването на държавата в посочения 
списък, тъй като член 51, параграф 2 освобождава квалифицирания специалист в 
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европейските предприятия от извършването на контрол, когато произходът на 
продуктите е от държави, с които Общността е сключила споразумения, 
гарантиращи качеството на продуктите.

Изменение 353
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111б - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, Комисията включва 
посочената страна в списък 
посредством решение, ако нейната 
регулаторна рамка относно активните 
вещества, изнасяни в Общността, 
съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Общността. Вземат се
предвид по-специално:

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, Комисията преценява 
дали нейната регулаторна рамка 
относно активните вещества и 
ексципиентите, изнасяни в 
Общността, и съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират ниво на 
защита на общественото здраве, 
равностойно на това в Съюза. Ако 
оценката потвърди горепосоченото, 
Комисията включва третата страна 
в списък посредством решение. При 
тази оценка се вземат предвид по-
специално:

Or. en

Изменение 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111б – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, Комисията включва 
посочената страна в списък посредством 
решение, ако нейната регулаторна рамка 

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, и след задоволителното 
приключване на проверката от 
отговорния орган, съгласно член 111a, 
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относно активните вещества, изнасяни в 
Общността, съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Общността. Вземат се предвид 
по-специално:

Комисията включва посочената страна в 
списък посредством решение, ако 
нейната регулаторна рамка относно 
активните вещества, изнасяни в 
Общността, съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Общността. Вземат се предвид 
по-специално:

Or. en

Обосновка

Поради предвиденото в член 51, параграф 2 освобождаване фактът, че първата 
проверка се провежда не по-късно от 3 години след включването на третата 
държава в предвидения в член 111б списък, би означавал, че тези продукти се пускат 
на пазара на ЕС и следователно се разпространяват до обществеността без никакъв 
контрол.

Изменение 355
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111б – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовността на проверките на 
добрите производствени практики;

б) редовността на многократните 
проверки без предварително 
предупреждение на добрите 
производствени практики;

Or. en

Обосновка

Изясняване.
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Изменение 356
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В съответствие с процедурата, 
посочена в член 121, параграф 2,
Комисията приема ръководства, които 
определят подробно изискванията, 
указани в параграф 1, букви а)—г).

(2 ) Чрез делегирани актове, в 
съответствие с член 121a и при 
спазване на условията, посочени в 
членове 121б и 121в, Комисията приема 
критерии, които определят подробно 
изискванията, указани в параграф 1, 
букви а)—г).

Or. en

Изменение 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111б – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В сътрудничество с агенцията и 
компетентните органи на държавите-
членки Комисията проверява редовно 
дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка 
се провежда не по-късно от 3 години 
след включването на държавата в 
списък в съответствие с параграф 1.

3. В сътрудничество с агенцията и 
компетентните органи на държавите-
членки Комисията проверява редовно 
дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка 
се провежда с оглед да се потвърди 
спазването на предвидените в 
параграф 1 критерии, като след нея 
следват редовни проверки, извършвани 
през не по-малко от три години.

Or. en

Обосновка

Поради предвиденото в член 51, параграф 2 освобождаване фактът, че първата 
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проверка се провежда не по-късно от 3 години след включването на третата 
държава в предвидения в член 111б списък, би означавал, че тези продукти се пускат 
на пазара на ЕС и следователно се разпространяват до обществеността без никакъв 
контрол.

Изменение 358
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи издават 
акредитацията, посочена в член 46, 
буква е) и член 80, буква б), ако 
кандидатът може да покаже, че е 
компетентен за провеждането на 
проверка за придържането към 
добрите производствени практики 
или към добрите дистрибуторски 
практики, когато става дума за 
дистрибутори на едро.

заличава се

Or. es

Обосновка

Акредитирането на одитори с цел проверяване на това, дали производителите на 
активни съставки следват добрите производствени практики, или дали се спазват 
добрите дистрибуторски практики, не може да се счете за ефикасна мярка, поради 
ресурсите, които това би отнело, без да предостави на обществеността никакви 
допълнителни гаранции по отношение на защитата на гражданите.

Изменение 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи издават 
акредитацията, посочена в член 46, 
буква е) и член 80, буква б), ако 
кандидатът може да покаже, че е 
компетентен за провеждането на 
проверка за придържането към добрите 
производствени практики или към 
добрите дистрибуторски практики, 
когато става дума за дистрибутори на 
едро.

Компетентните органи издават 
акредитацията, посочена в член 46, 
буква е) и член 80, буква б), ако
кандидатът може да покаже, че е 
компетентен за провеждането на 
проверка за придържането към добрите 
производствени практики или към 
добрите дистрибуторски практики, 
когато става дума за дистрибутори на 
едро, или към добрите търговски 
практики, когато става дума за 
търговци, или към добрите практики 
за посредническа дейност, когато 
става дума за посредници.

Or. en

Обосновка

Понастоящем производителите трябва да отговарят на изискванията на Добрите 
производствени практики, дистрибуторите на едро трябва да отговарят на 
изискванията на Добрите дистрибуторски практики, но търговците и посредниците 
не трябва да отговарят на никакви изисквания за равностойни практики или 
ръководства. Следователно, за да се обърне допълнително внимание на „най-слабото 
звено” в дистрибуторската мрежа, е важно търговците да отговарят на 
изискванията на насоки като „Добри търговски практики”, а посредниците – на 
насоки като „Добри посреднически практики”, конкретно определени за физически 
или юридически лица, участващи в търговията или посредническата дейност с 
лекарствени продукти.

Изменение 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118б

Текст, предложен от Комисията Изменение

При прилагането на настоящата 
директивата държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
се гарантира сътрудничество между 

1. При прилагането на настоящата 
директивата държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
се гарантира сътрудничество между 
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компетентните органи по лекарствените 
продукти и митническите органи.“

компетентните органи по лекарствените 
продукти и митническите органи. Във 
връзка с това държавите-членки, 
извършвайки действия, съгласувани 
със специалисти в сферата на 
здравеопазването, включително 
фармацевтичната промишленост, 
предприемат необходимите мерки, за 
да се поощри обучение на 
митническите служители, което да 
им помогне за справянето с 
явлението, свързано с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти.
Тези съгласувани действия се 
подсилват чрез международни 
програми за сътрудничество, 
провеждани от Комисията.
2. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че за митническите 
служители са осигурени нужните им 
средства, като по-специално 
доставят технологията, която е от 
основно значение за работата по 
засичане на фалшифицирани 
лекарствени продукти.
3. Комисията изготвя доклад относно 
съответното предприето действие 
36 месеца след публикуването на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Обучението на митническите служители е ефективно средство за борба с 
фалшифицирането на лекарствени продукти. Следователно трябва да се вземат 
мерки, за да се гарантира, че митническите специалисти получават подходящо 
обучение. В допълнение, за митническите служители трябва да се осигури 
оборудването, от което те се нуждаят, за да изпълняват възможно най-ефективно 
задачата си.
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Изменение 361
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118б а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ба

Санкциите, посочени в член 118б, 
следва да са еквивалентни на 
санкциите, които обикновено се 
прилагат при свързани с наркотици 
незаконни деяния, и следва да са 
еквивалентни във всички държави-
членки, в съответствие с 
Конвенцията на Съвета на Европа 
относно фалшифицирането на 
лекарствени продукти и подобни 
престъпления, представляващи 
заплаха за общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Заменя изменение 44 от проектодоклада.

Изменение 362
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118б б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118бб
Комисията създава мрежа между 
Комисията, ЕМЕА и компетентните 
органи в държавите-членки за 
гарантиране на обмена на 
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информация относно предприетите 
за борба с фалшифицирането на 
лекарствени продукти мерки, 
включително относно въведените 
системи за санкции. Тази мрежа цели 
определяне на най-добрите практики 
и допринася за задълбоченото 
сътрудничество в областта на 
превантивните действия и 
правоприлагането. Комисията, ЕМЕА 
и компетентните органи в 
държавите-членки докладват на тази 
мрежа за предприетите от тях 
действия.

Or. en

Обосновка

Обменът на информация и най-добри практики ще спомогне за подобряване на 
правоприлагането и за създаване на уеднаквен режим на санкции на територията на 
целия ЕС. Няма нужда обаче Комисията, ЕМЕА и компетентните органи в 
държавите-членки да докладват ежегодно на тази мрежа за предприетите от тях 
действия.

Изменение 363
Антония Първанова

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118в а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ва
Комисията се уверява, че изземването 
на подозрителни продукти не 
затруднява търговията със законни 
генерични фармацевтични продукти.
В съответствие с Регламент (ЕО) № 
1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 
година относно намесата на 
митническите органи по отношение 
на стоки, за които се подозира, че 
нарушават някои права върху 
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интелектуалната собственост, 
както и относно мерките, които 
следва да се вземат по отношение на 
стоки, нарушаващи някои права върху 
интелектуалната собственост,
Комисията гарантира, че 
подозрителните продукти могат да 
бъдат задържани за кратък срок, за 
да се извърши необходимият контрол, 
чрез който да се провери дали 
продуктите, включително 
активните фармацевтични съставки, 
са били фалшифицирани.

Or. en

Обосновка

Трафикът на фалшифицирани лекарства е световен трафик; фалшифицирани 
продукти циркулират през транзитни зони, които трябва да се контролират по по-
добър начин, без да се затруднява законната търговия. От съображения, свързани с 
общественото здраве, които се отнасят до заплахата от разпространение и 
употреба на фалшифицирани лекарства, и в дух на сътрудничество с третите 
държави, засегнати от тези продукти, намесата на митническите органи трябва да 
осигури безопасността на пациентите.

Изменение 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118в а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118в a
Комисията, работейки съвместно с 
държавите-членки, подпомага 
изготвянето на проект, под егидата 
на ООН, на международна конвенция 
относно борбата с 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти, с оглед гарантиране 
налагането на по-строги наказания на 
лицата, виновни за такова 
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фалшифициране.

Or. fr

Обосновка

Фалшифицирането на лекарствени продукти се е превърнало в дейност, извършвана 
от международни престъпни мрежи, и действията за водене на борба с този проблем 
за общественото здраве не могат да се ограничават в рамките на Европа.

Изменение 365
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118в б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118в б
Комисията, работейки в тясно 
сътрудничество с държавите-членки, 
предприема съгласувани мерки с 
компетентните органи на трети 
страни, в които има транзитни зони, 
където се складират лекарствени 
продукти.
Комисията взема необходимите 
мерки, за да се гарантира, че 
изземването на подозрителни 
продукти не служи за затрудняване 
на търговията със законни генерични 
лекарствени продукти.
В контекста на международното 
сътрудничество Комисията 
разрешава задържането на 
подозрителни продукти, за да могат 
да се извършат необходимите 
проверки.

Or. fr
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Обосновка

Трябва да се обърне особено голямо внимание на наблюдението на транзитните зони, 
въз основа на сътрудничеството с компетентните органи на засегнатите трети 
страни. Действията трябва да се основават главно на съображения, свързани с 
общественото здраве, които отразяват рисковете, свързани с разпространението на 
фалшифицирани лекарствени продукти, в дух на сътрудничество с местните органи, 
както и с цел защита на пациентите.

Изменение 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118в в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118в в
Комисията, работейки съвместно с 
държавите-членки, организира 
информационна кампания, насочена 
към широката общественост, 
относно опасността, свързана с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, включително рисковете във 
връзка с интернет.

Or. fr

Обосновка

В контекста на рисковете за общественото здраве и засилващия се феномен, свързан 
с продажбата на фалшифицирани лекарствени продукти по интернет, както и на 
действията на фалшификаторите, е важно обществеността да бъде по-добре 
осведомена относно опасностите в тази област.

Изменение 367
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 121a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Добавя се следният член 121a:
Член 121a

Упражняване на делегирането
(1)Правомощията за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
52б, се предоставят на Комисията за 
неопределен срок.
(2) Веднага щом приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява за това 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
(3) Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
условията, определени в членове 121б 
и 121в.

Or. en

Изменение 368
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 121б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Добавя се следният член 121б:
Член 121б

Отмяна на делегирането
1. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 52б, може да бъде 
отменено от Европейския парламент 
или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение, дали да се отмени 
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делегирането на правомощие, полага 
усилия да информира другата 
институция и Комисията, в разумни 
срокове, преди да вземе окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които биха могли да 
бъдат отменени, както и 
възможните причини за отмяната.
3. Решението за отмяна прекратява 
делегирането на правомощията, 
посочени в същото решение. То 
поражда действие незабавно или на 
по-късна дата, посочена в него.
Решението за отмяна не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които вече са в сила. То се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 369
Marisa Matias

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 121в

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Добавя се следният член 121в:
Член 121в

Възражение срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът  могат да представят 
възражения срещу делегиран акт в 
срок до два месеца от датата на 
уведомяването. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета този период се удължава с два 
месеца.
2. Ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не е 
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възразил срещу делегирания акт, той 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, предвидена в него.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът представят възражения по 
приетия делегиран акт, той не влиза 
в сила. Институцията, която 
представят възражения по 
делегирания акт, посочва причините 
за това.

Or. en

Изменение 370
Paolo Bartolozzi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящата директива не засяга 
по никакъв начин правото на 
държавите-членки да ограничат или 
забранят продажбата по интернет 
на лекарствени продукти, изискващи 
лекарско предписание.

Or. it

Обосновка

Понастоящем повечето държави-членки налагат ограничения върху продажбата на 
лекарствени продукти по интернет. Тези ограничения помагат, наред с другото, да 
бъдат намалени възможностите на фалшификаторите да предоставят 
фалшифицирани лекарствени продукти на обществеността. В интерес на 
общественото здраве и в съответствие с принципа на субсидиарност, следва да бъде 
позволено тези ограничения да останат в сила.
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Изменение 371
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Не по-късно от две години от 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива, се въвеждат 
показателите за безопасна употреба 
на аптеките, извършващи дейност 
чрез интернет, които са включени в 
настоящия законодателен акт.
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад с оценка на прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
включително свързаните с аптеките, 
извършващи дейност чрез интернет, 
посочени в член 54, буква о) от 
Директива 2001/83/ЕО, и оценката за 
техния принос за намаляване броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба на други 
категории лекарства и на аптеките, 
извършващи дейност чрез интернет, 
включително лекарствени продукти, 
за които не се изисква лекарско 
предписание, както е определено в дял 
VI от Директива 2001/83/ЕО. При 
необходимост, Комисията представя 
предложения пред Европейския 
парламент и Съвета в срок до една 
година от публикуването на този 
доклад.

Or. en

Обосновка

Аптеките, извършващи дейност чрез интернет, представляват важен аспект на 
търговията с фалшифицирани лекарства, като поради това всички показатели за 
безопасна употреба, включени в тези сайтове, в резултат на настоящия 
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законодателен акт, следва да се преразгледат след две години. Някои лекарствени 
продукти, за които не се изисква лекарско предписание, са податливи на 
фалшификация, така че в този преглед следва да се включи и тяхната оценка, където 
Комисията трябва да разгледа възможността да ги включи в приложното поле 
според основан върху риска подход.

Изменение 372
Françoise Grossetête

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В срок до три години от влизането 
в сила на настоящата директива, 
Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад с оценка на прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о) от 
Директива 2001/83/ЕО, и приноса, за 
който може да се твърди, че те са 
имали за намаляването на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Съюза. Този доклад 
съдържа, в частност, оценка на 
целесъобразността на разширяването 
на показателите за безопасна 
употреба към други категории 
лекарствени продукти, включително 
лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание, както е 
определено в дял VI от Директива 
2001/83/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Всички лекарствени продукти са специфични продукти, които, ако бъдат 
фалшифицирани, могат да окажат катастрофално въздействие върху здравето на 
пациентите.
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Изменение 373
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Нито една разпоредба в 
настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
ограничават или забраняват 
продажбата на лекарства, изискващи 
лекарско предписание, по интернет.

Or. en

Обосновка

Огромното мнозинство от държавите-членки понастоящем ограничават 
продажбата по интернет на лекарства, изискващи лекарско предписание.  В интерес 
на общественото здраве и в съответствие с принципа на субсидиарност, следва да 
бъде позволено тези ограничения да продължат да съществуват.

Изменение 374
Crescenzio Rivellini

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с принципа на 
субсидиарност, залегнал в член 5 от 
Договора за Европейския съюз, 
настоящата директива не засяга по 
никакъв начин правото на 
държавите-членки да налагат
ограничения над продажбата по 
интернет на лекарствени продукти, 
изискващи лекарско предписание.

Or. it

Обосновка

Понастоящем повечето държави-членки налагат ограничения върху продажбата на 
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лекарствени продукти по интернет. Тези ограничения са доказали своята 
ефективност при намаляването на възможностите за фалшификаторите да 
предоставят фалшифицирани лекарствени продукти на обществеността. Поради 
това следва да бъде позволено тези ограничения да останат в сила, в интерес на 
общественото здраве и в съответствие с принципа на субсидиарност и принципа на 
пропорционалност, ако е доказана тяхната ефективност при предотвратяването на 
фалшифицирането на лекарства.


