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Изменение 28
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията. 

Or. fr

Обосновка

Законодателните предложения отварят вратата за пряка реклама от страна на 
фармацевтичните дружества. Единственото основание на Комисията да предложи 
изменение на законодателството в сила като че ли е да служи на търговските 
интереси на фармацевтичните дружества и на разширяването на техните пазари. 
Това начинание не е в интерес нито на европейските граждани, нито на държавите-
членки. Напротив, то представлява повишение на разходите и на рисковете за 
пациентите. Предложението трябва да бъде преразгледано из основи. 

Изменение 29
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението почива на погрешна основа. То не създава правилна информационна 
стратегия в съответствие с нуждите на пациентите. Вместо това, единственият 
акцент е да се дадат на съответния промишлен сектор законни права да 
„разпространяват” информация. Това размива разграничението между рекламата и 
информацията, което личи най-ясно от опита да се позволи публикуването на 
„информацията” в печатните медии. Една правилна информационна стратегия 
трябва да бъде много по-широкообхватна и управлявана от съответни органи, а не от 
фармацевтичните дружества. Новата Комисия следва да излезе с ново предложение, 
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вместо ЕП да трябва да пренапише изцяло съществуващото.

Изменение 30
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 година за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се установяват хармонизирани 
правила за рекламата на лекарствени 
продукти за хуманна употреба. По-
специално, с нея се забранява рекламата 
за широката публика на лекарствени
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание.

(1) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 година за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба се установяват хармонизирани 
правила за рекламата на лекарствени 
продукти за хуманна употреба. По-
специално, с нея се забранява рекламата 
за широката общественост на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание с цел 
опазване на общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Важно е да се припомни, че статутът за отпускане само по лекарско предписание и 
забраната за реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, 
съществуват, за да се опази общественото здраве.

Изменение 31
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 година за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 

(1) С Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
ноември 2001 година за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно 



AM\817858BG.doc 5/208 PE441.215v02-00

BG

лекарствени продукти за хуманна 
употреба се установяват хармонизирани 
правила за рекламата на лекарствени 
продукти за хуманна употреба. По-
специално, с нея се забранява рекламата 
за широката публика на лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание.

лекарствени продукти за хуманна 
употреба се установяват хармонизирани 
правила за рекламата на лекарствени 
продукти за хуманна употреба. По-
специално, с нея се забранява рекламата 
за широката общественост на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание с цел 
опазване на човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Важно е да се припомни, че забраната за реклама на лекарствени продукти, 
отпускани само по лекарско предписание, съществува за да се опази общественото 
здраве.

Изменение 32
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
разпространението от страна на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара на информация сред широката 
публика, директивата предвижда само, 
че определени дейности за предоставяне 
на информация не са обхванати от 

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
разпространението от страна на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара на информация сред широката 
общественост, директивата предвижда 
само, че определени дейности за 
предоставяне на информация не са 
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правилата за реклама без да предвижда 
хармонизирана рамка относно 
съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно
каналите, по които тази информация 
може да бъде разпространявана.

обхванати от правилата за реклама без 
да предвижда хармонизирана рамка 
относно съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти в контекста на 
една по-широка стратегия за 
информация за пациентите. Освен 
това директивата не предвижда 
каналите, по които тази информация 
може да бъде разпространявана и не 
предвижда листовка с упътване, 
която да е в помощ на пациентите и 
да отговаря на реалните им нужди.
Ето защо листовката в опаковката  
следва да бъде трансформирана в 
листовка за пациента.

Or. en

Обосновка

Съществен въпрос, който беше обстойно обсъден и признат от държавите-членки и 
заинтересованите лица и подкрепен от Фармацевтичния форум, беше 
необходимостта от по-широкообхватна и последователна „стратегия за 
информация за пациентите", включително с ангажимент към здравната култура. 
Настоящата листовка в опаковката на лекарствения продукт не е удобна за 
пациента и не съответства на реалните му нужди. Работата на Европейската 
агенция по лекарствата за подобряване на четивността и удобството на листовката 
за пациентите следва да бъде продължена и следвана като модел на добра практика 
за националните регулаторни органи.

Изменение 33
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
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характеристиките на продукта
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
разпространението от страна на 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара на информация сред 
широката публика, директивата 
предвижда само, че определени 
дейности за предоставяне на 
информация не са обхванати от 
правилата за реклама без да 
предвижда хармонизирана рамка 
относно съдържанието и качеството 
на непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно 
каналите, по които тази информация 
може да бъде разпространявана.

характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). 
Тези правила следва да бъдат 
подобрени и налагани, за да позволят 
подобряване на четивността на тези 
документи.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка подвига проблема за определението на реклама и 
„информация”, разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на 
пазара. Приоритет следва да бъде официално разрешената листовка да бъде по-
полезна и достъпна за пациентите като гарантира, че фармацевтичните дружества 
последователно спазват своите задължения относно опаковките на лекарствата и 
листовките за пациента (т.е. в консултации с целеви групи от пациенти) (в 
изпълнение на член 59 от Директива 2001/83/EО, изменена с директива 2004/27/ЕО).

Изменение 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
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документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
разпространението от страна на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара на информация сред широката 
публика, директивата предвижда само, 
че определени дейности за предоставяне 
на информация не са обхванати от 
правилата за реклама без да предвижда 
хармонизирана рамка относно 
съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно 
каналите, по които тази информация 
може да бъде разпространявана.

документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
предоставянето на разположение, от 
страна на титуляря на разрешението за 
пускане на пазара, на информация сред 
пациентите и широката 
общественост, директивата предвижда 
само, че определени дейности за 
предоставяне на информация не са 
обхванати от правилата за реклама без 
да предвижда хармонизирана рамка 
относно съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно 
каналите, по които тази информация 
може да бъде предоставяна на 
разположение.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   
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Изменение 35
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въз основа на член 88a от 
Директива 2001/83/EО на 20 декември 
2007 г. Комисията предостави на 
Европейския парламент и на Съвета 
съобщение относно „Доклад за 
съществуващата практика по 
отношение на предоставянето на 
информация на пациентите относно 
лекарствените продукти“. В доклада 
се достига до заключението, че 
държавите-членки са приели 
различни правила и практики по 
отношение на предоставянето на 
информация, в следствие на което 
пациентите и широката публика 
имат неравен достъп до информация 
за лекарствени продукти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да бъдат насърчавани да действат по-изпреварващо и 
прозрачно при предоставянето на информация, така че да гарантират пълен публичен 
достъп до данните относно ефективността/ефикасността и безопасността на 
лекарствата (и техните разновидности) преди и след пускането им на пазара.

Изменение 36
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Въз основа на член 88a от Директива 
2001/83/EО на 20 декември 2007 г. 
Комисията предостави на Европейския 
парламент и на Съвета съобщение 

(3) Въз основа на член 88a от Директива 
2001/83/EО на 20 декември 2007 г. 
Комисията предостави на Европейския 
парламент и на Съвета съобщение 
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относно „Доклад за съществуващата 
практика по отношение на 
предоставянето на информация на 
пациентите относно лекарствените 
продукти“. В доклада се достига до 
заключението, че държавите-членки са 
приели различни правила и практики по 
отношение на предоставянето на 
информация, в следствие на което 
пациентите и широката публика имат 
неравен достъп до информация за 
лекарствени продукти.

относно „Доклад за съществуващата 
практика по отношение на 
предоставянето на информация на 
пациентите относно лекарствените 
продукти“. В доклада се достига до 
заключението, че държавите-членки са 
приели различни правила и практики по 
отношение на предоставянето на 
информация, в следствие на което 
пациентите и широката общественост
имат неравен достъп до информация за 
лекарствени продукти по отношение на 
информацията, съдържаща се в 
листовката с упътвания, и в 
обобщението на характеристиките 
на продукта. Тези неоправдани 
неравенства по отношение на 
достъпа до информация, която е 
обществено достъпна в други 
държави-членки, следва да бъдат 
коригирани.

Or. en

Обосновка

Необходимо е цялата информация да е достъпна, независимо от сериозността на 
заболяванията.

Изменение 37
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) За научната информация 
задължението за прозрачност на 
съответните компетентни органи е 
установено с Директива 2001/83/EО. 
Съществуват обаче доказателства, 
че компетентните органи 
ограничават информацията за 
широката общественост поради 
широко тълкуване на търговската 
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тайна. За да се избегнат тези 
различни практики, трябва да бъдат 
изяснени задълженията на 
компетентните органи да 
предоставят достъп до информация 
за широката общественост.

Or. en

Изменение 38
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В областта на научната 
информация Директива 2001/83/EО 
определя задълженията на 
националните компетентни органи 
за прозрачност, но опитът от 
прилагането на сегашната 
нормативна уредба показа също така 
и някои ограничения на 
възможностите за достъп на 
широката общественост до 
информацията от националните 
компетентни органи, дължащи се на 
прекалено широкото тълкуване на 
търговската тайна.

Or. en

Обосновка

Регулаторните органи следва да бъдат насърчавани да действат по-изпреварващо и 
прозрачно при предоставянето на информация, така че да гарантират пълен публичен 
достъп до данните относно ефективността/ефикасността и безопасността на 
лекарствата (и техните разновидности) преди и след пускането им на пазара.
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Изменение 39
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията 
върху възможностите за 
предоставяне на информация от 
фармацевтичните предприятия се 
дължат на факта, че разликата между 
понятието за реклама и това за 
информация не се възприема еднакво на 
територията на цялата Общност.

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че разликата между понятието за 
реклама и това за информация не се 
възприема еднакво на територията на 
целия Съюз, което може да доведе до 
положение, при което 
обществеността е изложена на 
скрита реклама.

Or. fr

Изменение 40
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност. Всяко понятие следва да 
бъде дефинирано и еднакво тълкувано 
във всички държави-членки на ЕС, 
така че да се гарантира 
безопасността на пациентите.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира еднакъв достъп до информация и безопасност на пациентите за 
всички в ЕС, както и за да се опази общественото здраве, от съществено значение е 
да се направи ясно разграничение между това, кое представлява „информация” и кое 
„реклама”. Важно е да се хармонизира разбирането и тълкуването на тези понятия 
във всички държави-членки.

Изменение 41
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията 
върху възможностите за 
предоставяне на информация от 
фармацевтичните предприятия се 
дължат на факта, че разликата между 
понятието за реклама и това за 
информация не се възприема еднакво на 
територията на цялата Общност.

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че разликата между понятието за 
реклама и това за информация не е ясна 
на територията на цялата Общност, 
което води до излагане на широката 
общественост на скрита реклама.

Or. en

Обосновка

Разликата в тълкуването на понятията „реклама” и „информация” може да доведе 
до това широката общественост да бъде изложена на скрита реклама.

Изменение 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка, показва 
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също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.

също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
разположение на информация на 
пациентите и широката 
общественост от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по своя характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 43
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Различните национални мерки могат 
също да засегнат нормалното 
функциониране на вътрешния пазар за 
лекарствени продукти, тъй като 
възможността за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват информация за 
лекарствени продукти не е еднаква във 
всички държави-членки, като 
разпространената в една държава-

(6) Различните национални мерки могат 
също да засегнат нормалното 
функциониране на вътрешния пазар за 
лекарствени продукти, тъй като 
възможността за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
съобщават информация за лекарствени 
продукти не е еднаква във всички 
държави-членки, като съобщена в една 
държава-членка информация е вероятно 
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членка информация е вероятно да окаже 
влияние в друга държава-членка. Това 
влияние ще се увеличи за лекарствени 
продукти, чиято информация за 
продукта (обобщение на 
характеристиките на продукта и 
листовка с упътване) е хармонизирана 
на равнище на Общността. Това 
включва лекарствени продукти, 
разрешени от държавите-членки по 
силата на рамката за взаимно 
признаване, обяснена в раздел III, глава 
4 от Директива 2001/83/EО.

да окаже влияние в друга държава-
членка. Това влияние ще се увеличи за 
лекарствени продукти, чиято 
информация за продукта (обобщение на 
характеристиките на продукта и 
листовка с упътване) е хармонизирана 
на равнище на Общността. Това 
включва лекарствени продукти, 
разрешени от държавите-членки по 
силата на рамката за взаимно 
признаване, обяснена в раздел III, глава 
4 от Директива 2001/83/EО.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и 
„информация”, разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на 
пазара. Поради това е за предпочитане да се говори за информация, съобщена от 
страна на титуляря на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 44
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, 
надеждна и непромоционална по 
характер информация за 
лекарствените продукти.

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до релевантна, 
независима и съпоставима здравна 
информация и за да бъдат предпазени 
пациентите от заблуждаваща или 
пристрастна информация.
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Or. en

Обосновка

Полезната информация за пациентите относно терапевтичните средства следва да 
бъде съпоставима, така че пациентите да могат да се осведомят за различни 
възможности за лечение, както и какво да очакват от тях, за да направят 
информиран избор (или да участват в такъв). Забраната за реклама за лекарствата, 
отпускани по лекарско предписание, трябва да бъде засилена, а не отслабена под 
„маската” на понятието „информация”. Критериите „висококачествена”, 
„обективна” и „непромоционална по характер” са неясни и напълно нереалистични, 
ако източникът на информация е титулярят на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 45
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, 
надеждна и непромоционална по 
характер информация за 
лекарствените продукти.

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до релевантна, 
независима и съпоставима здравна 
информация и за да бъдат предпазени 
пациентите от заблуждаваща или 
пристрастна информация.

Or. en

Обосновка

Полезната информация за пациентите относно терапевтичните средства следва да 
бъде съпоставима, така че пациентите да могат да се осведомят за различни 
възможности за лечение, както и какво да очакват от тях, за да направят 
информиран избор (или да участват в такъв). Забраната за реклама за лекарствата, 
отпускани по лекарско предписание, трябва да бъде засилена, а не отслабена под 
„маската” на понятието „информация”. Критериите „висококачествена”, 
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„обективна” и „непромоционална по характер” са неясни и нереалистични, ако 
източникът на информация е титулярят на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, надеждна 
и непромоционална по характер 
информация за лекарствените продукти.

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, надеждна 
и непромоционална по характер 
информация за лекарствените продукти, 
като се поставя акцент върху 
интересите на пациентите. Те следва 
да имат правото на лесен достъп до 
определена информация като 
например обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване в електронен 
и печатен вид.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да бъде насочена към пациентите. Следователно тя 
следва да бъде ориентирана към пациентите и техните интереси. Следва да бъде 
ясно, че по-скоро пациентите имат право на определена информация, отколкото 
фармацевтичната индустрия има право да разпространява информация.
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Изменение 47
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, надеждна 
и непромоционална по характер 
информация за лекарствените продукти.

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 
бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, надеждна 
и непромоционална по характер 
информация за лекарствените продукти. 
Следователно за предоставянето на 
независима, обективна и 
непромоционална по характер 
информация са необходими 
сертифицирани и регистрирани 
интернет сайтове.

Or. en

Обосновка

Сертифицираните и регистрирани уебсайтове представляват основно средство за 
предоставяне на качествена здравна информация.

Изменение 48
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
работещите в сферата на 
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продължават да бъдат важни източници 
на информация за лекарствени 
продукти. Държавите-членки следва да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
комуникация. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара могат 
да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението
сред широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
публика, на лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание.

здравеопазването следва да 
продължават да бъдат основни
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация. 
Титулярите на разрешения за пускане на 
пазара могат да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за предоставянето на 
разположение сред широката 
общественост на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара в контекста на една по-широка 
стратегия за „предоставяне на 
информация на пациентите”. Следва 
да бъде запазена забраната за реклама 
сред широката общественост, на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание. 
Разпоредбите на настоящата 
директива относно предоставянето 
на информация от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара не 
засягат отношенията между 
пациентите и техните лекари и 
следва да допринасят за 
гарантирането на по-добрата 
осведоменост на пациентите. 
Качеството и точността на 
информацията следва да бъдат 
повишени с оглед на по-доброто 
осведомяване на пациентите и 
следователно за постигането на по-
добри здравни резултати в полза на 
пациентите. Тази информация 
трябва да се основава на научни 
критерии.

Or. en
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Обосновка

Информацията трябва да се основава на научни критерии, така че широката 
общественост да е уверена в надеждността на информацията.

Изменение 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация.
Титулярите на разрешения за пускане 
на пазара могат да бъдат ценен 
източник на непромоционална по 
характер информация по отношение 
на техните лекарствени продукти. 
Следователно настоящата 
директива следва да уреди правна 
рамка за разпространението сред 
широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти 
от титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Следва да бъде 
запазена забраната за реклама сред 
широката общественост на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско 
предписание.

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
здравните специалисти следва да 
продължават да бъдат основният
източник на информация за 
лекарствени продукти. Макар вече да
съществува обширна по обем 
независима информация за 
лекарствени продукти, например от 
страна на национални органи или 
здравните специалисти, 
положението е много различно в 
различните държави-членки и за 
отделните продукти. Държавите-
членки и Комисията следва да 
положат по-големи усилия да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
комуникация.

Or. en
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Изменение 50
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни източници 
на информация за лекарствени 
продукти. Държавите-членки следва да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
комуникация. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара могат 
да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението
сред широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
публика, на лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание.

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
здравните специалисти трябва да 
продължават да бъдат основните
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация. Без 
да се засяга важността на ролята, 
която имат националните 
компетентни органи и здравните 
специалисти за по-доброто 
информиране на пациентите и 
широката общественост, 
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара могат да бъдат допълнителен
източник на непромоционална по 
характер информация по отношение на 
техните лекарствени продукти. 
Следователно настоящата директива 
следва да уреди правна рамка за 
предоставянето на разположение
сред широката общественост на 
специфична информация за лекарствени 
продукти от титулярите на разрешения 
за пускане на пазара. Следва да бъде 
запазена забраната за реклама сред 
широката общественост, на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването са най-важните и основни източници на  надеждна и 
обективна информация относно лекарствените продукти за пациентите и широката 
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общественост. Титулярите на разрешения за пускане на пазара могат да 
предоставят допълнителна информация, но не могат те самите да заместват 
националните компетентни органи и работещите в сферата на здравеопазването. 

Изменение 51
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация.
Титулярите на разрешения за пускане 
на пазара могат да бъдат ценен 
източник на непромоционална по 
характер информация по отношение 
на техните лекарствени продукти. 
Следователно настоящата 
директива следва да уреди правна 
рамка за разпространението сред 
широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти 
от титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Следва да бъде 
запазена забраната за реклама сред 
широката публика, на лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание.

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
работещите в сферата на 
здравеопазването следва да продължава 
да бъдат основният източник на 
информация за лекарствени продукти. 
Държавите-членки следва да улесняват 
достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
комуникация. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
общественост, на лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се подчертае, че новите разпоредби нямат за цел да заменят 
отношенията между пациенти и здравни специалисти, но да ги подпомогнат. В една 
висококонкурентна среда фармацевтичните дружества трябва да представят 
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своите продукти като по-добри от други възможности за превенция или лечение, ето 
защо всякаква "информация" която те биха предоставили по дефиниция би била с 
промоционален характер.

Изменение 52
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни източници 
на информация за лекарствени 
продукти. Държавите-членки следва да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
комуникация. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара могат 
да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението сред 
широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
публика, на лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание.

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
работещите в сферата на 
здравеопазването следва да 
продължават да бъдат главните 
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация. 
Титулярите на разрешения за пускане на 
пазара могат да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението сред 
широката общественост на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
общественост, на лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание.

Or. fr
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Изменение 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Без да се засяга важността на 
ролята, която имат националните 
компетентни органи и здравните 
специалисти за по-доброто 
информиране на пациентите и 
широката общественост, 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара могат да бъдат 
допълнителен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на 
техните лекарствени продукти. 
Следователно настоящата 
директива следва да уреди правна 
рамка за предоставянето на 
разположение сред широката 
общественост на специфична 
информация за лекарствени продукти 
от титулярите на разрешения за 
пускане на пазара. Следва да бъде 
запазена забраната за реклама сред 
широката публика, на лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание.

Or. en

Изменение 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
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обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
публика реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание.

обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до предоставянето от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара на информация 
относно лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
която е одобрена от компетентните 
органи, тъй като понастоящем 
действащите правила на Общността 
позволяват при някои условия 
предназначена за широката 
общественост реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание.

Or. en

Изменение 55
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
публика реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание.

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
общественост реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание. Настоящата 
директива изисква от държавите-
членки да позволят, по определени 
канали и при упражняване на 
съответния надзор, предоставянето 
от титуляр на разрешение за пускане 
на пазара или от трета страна, 
действаща от негово име, на 
определен вид информация за 
широката общественост относно 
разрешени лекарствени продукти, 
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подлежащи на лекарско предписание. 
Съобщения, които не се включват в 
дял VIIIa се разрешават, при условие 
че нямат рекламен характер.

Or. en

Обосновка

Разясняване на приложното поле на предлаганата директива. Важно е новото 
законодателство да не забранява по недоглеждане някои видове съобщения като 
например отговори на запитвания от страна на здравни специалисти относно 
нелицензирано ползване.

Изменение 56
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
публика реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание.

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до предоставянето от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара на информация 
относно лекарствени продукти, които 
се отпускат само по лекарско 
предписание, тъй като понастоящем 
действащите правила на Общността 
позволяват при някои условия 
предназначена за широката 
общественост реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание. Разпоредбите 
на настоящата директива не засягат 
правото на всяко друго лице или 
организация, по-конкретно 
печатните органи или пациентите и 
организациите на пациентите, да 
изразяват своето мнение относно 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско 
предписание, при условие че те 
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действат независимо, а не пряко или 
непряко от името на, по указания на 
или в интерес на даден титуляр на 
разрешения за пускане на пазара, и 
при условие, че разкрият своя 
източник на информация.

Or. en

Изменение 57
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество.

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката 
общественост, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
съобразена с набор от критерии за 
качество: обективност и 
безпристрастност, насоченост към 
пациента, основаност на 
доказателства, актуалност, 
надеждност, разбираемост, 
достъпност, прозрачност, 
релевантност, съответствие със 
закона.
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Or. en

Обосновка

Тригодишният процес на Фармацевтичния форум, който включваше представители на 
Европейската комисия, държавите-членки, Европейския парламент и 
заинтересованите лица, завърши със споразумение за набор от критерии за качество 
на информацията за пациентите. Те следва да бъдат възприети в настоящия 
законодателен процес.. Примери за това как принципите за качество се прилагат на 
практика бяха дадени на конференцията „В услуга на пациентите” (25 март 2009 г.) 
и в референтния документ на Европейския форум на пациентите относно 
информацията за пациентите.

Изменение 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество.

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката 
общественост, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
одобрена предварително от 
компетентните органи и следва да 
бъде разпространявана в одобрената 
форма.
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Изменение 59
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална 
по характер информация относно 
ползите и рисковете на лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, 
за лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско 
предписание, следва да бъде 
съобразена с набор от критерии за 
качество.

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
надеждна и съпоставима информация 
относно ползите и рисковете на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, по-
конкретно като се използва базата 
данни на Общността, посочена в член 
57, парагаф1, буква л и член 57, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
726/2004 (наричана по-нататък 
„базата данни EudraPharm”). 
Информацията следва да отчита 
нуждите и очакванията на пациентите, 
така че да им предоставя възможност за 
вземане на решение, да позволява 
пристъпването към избор, който се 
основава на факти, и да подобри 
разумното използване на лекарствени 
продукти.

Or. en

Обосновка

В една висококонкурентна среда фармацевтичните дружества трябва да представят 
своите продукти като по-добри от други възможности за превенция или лечение, ето 
защо всякаква „информация”  която те биха предоставили по дефиниция би била с 
промоционален характер. Полезната за пациентите информация следва да бъде 
съпоставима и да дава на ползвателите й възможността да анализират своята 
загриженост, да дава реалистична представа за развитието на здравословното им 
състояние, да им помага да разберат кога са необходими повече изследвания, да знаят 
какви видове лечение съществуват и какво могат да очакват от тях.
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Изменение 60
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество.

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които са достъпни по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката 
общественост, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
съобразена с набор от критерии за 
качество.

Or. fr

Изменение 61
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална
по характер информация относно 
ползите и рисковете на лекарствени 

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде предоставяна на 
разположение само официална
информация относно ползите и 
рисковете на разрешените лекарствени 



AM\817858BG.doc 31/208 PE441.215v02-00

BG

продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, 
за лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско 
предписание, следва да бъде 
съобразена с набор от критерии за 
качество.

продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, по-конкретно като се 
използва базата данни на 
Общността, посочена в член 57, 
парагаф1, буква л и член 57, параграф 
2 от Регламент (ЕО) № 726/2004 
(наричана по-нататък „базата данни 
EudraPharm”). Информацията следва да
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация следва да бъде ограничено до официални документи.  
Това прави излишно посочването на критерии за качество.

Изменение 62
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на 

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
предоставят на разположение само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат предоставяни на 
разположение. Целесъобразно е да се 
поясни, че титулярите на разрешения за 
пускане на пазара могат да 
предоставят на разположение
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одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
докладите от публичната оценка.

Or. en

Обосновка

Предложението следва да се отнася за правата на пациентите да получат достъп до 
висококачествена и непромоционална информация, а не за правото на промишления 
сектор пряко да адресира съобщения за продуктите си към обществеността.

Изменение 63
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само одобрена
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, видовете 
информация, за които е целесъобразно 
е да се позволи на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, е да 
публикуват най-актуалния текст  на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
одобрената листовка с упътване.
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лекарствения продукт.

Or. en

Обосновка

Не е ефективно да се позволи на фармацевтичната промишленост да изготвя 
документи като използва само някои елементи от обобщението на 
характеристиките на продукта, откъснати от останалите елементи, необходими за 
правилното им разбиране, и да създават листовки със свободен текст. Освен това би 
било объркващо да има два вида листовки в обръщение, едната официално одобрена, 
другата - пренаписана от производителя. Съществува риск  това да доведе до 
публикуването на промоционална информация за лекарствата, отпускани само по 
лекарско предписание, както и до административна тежест за здравните органи.

Изменение 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт.

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
предоставят на разположение само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат предоставяни на 
разположение. Целесъобразно е да се 
позволи на титулярите на разрешения за 
пускане на пазара да предоставят на 
разположение съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт.
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(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 65
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само висококачествена 
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само висококачествена 
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване за пациента.
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Or. en

Обосновка

Формулировката е неясна и трябва да бъде конкретизирана и направена разбираема.

Изменение 66
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да 
бъдат определени видовете 
информация, които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само одобрена 
законосъобразна информация, е 
целесъобразно да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да предоставят на 
разположение одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
одобрената листовка с упътване.

Or. en

Обосновка

Информацията следва само да бъде предоставена на разположение, а не 
разпространявана от дружествата в промишлеността. Предложението следва да се 
отнася за правата на пациентите да получат достъп до официални документи. То не 
бива да позволява на промишлеността да предоставя информация в свободен текст.
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Изменение 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само висококачествена 
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само одобрена от 
компетентните органи 
висококачествена информация във вида, 
в който е одобрена, и с цел да правят 
разграничение между непромоционална 
по характер информация и реклама, 
следва да бъдат определени видовете 
информация, които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване за пациента, 
включително карето с факти за 
медикамента.

Or. en

Изменение 68
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
предоставят на разположение само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
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информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 
разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат предоставяни на 
разположение. Целесъобразно е да се 
поясни, че титулярите на разрешения за 
пускане на пазара могат да 
разпространяват съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и доклада
от публичната оценка.

Or. en

Обосновка

Перифразирана версия на листовката с упътване носи риск от отклоняване от 
оригинала – вместо това трябва да се съсредоточим върху подобряване на 
четимостта на официалната листовка.

Изменение 69
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 

(11) За да се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
предоставят на разположение само 
висококачествена информация и 
непромоционална по характер 
информация, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да предоставят на 
разположение най-актулания текст
на одобрени от компетентните 
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на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с 
тези документи без да превишава 
основните елементи, и друга ясно 
формулирана информация, свързана с 
лекарствения продукт.

органи обобщения на характеристиките 
на продукта и листовката с упътване.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се гарантира, че титулярите на разрешението за пускане на 
пазара предоставят пълна и актуална информация. Не бива да им се разрешава да 
предоставят непълна информация.

Изменение 70
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Информацията, предназначена за 
широката публика, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
предоставяна посредством специфични 
канали за комуникация, включително 
Интернет и публикации на здравна 
тематика, с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
публика на нежелана информация. 
Когато информацията се 
разпространява посредством телевизия 
или радио, пациентите не са защитени 
срещу нежелана информация и поради 
това такова разпространение не следва 
да бъде разрешено.

(12) Информацията, предназначена за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде предоставяна 
посредством специфични канали за 
комуникация, включително здравни 
специалисти, официално одобрени 
уебстраници, информационни 
брошури и медицински списания с цел 
да се избегне подкопаването на 
забраната за реклама чрез 
предоставянето на широката 
общественост на нежелана 
информация. Когато информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляря на разрешения за пускане 
на пазара посредством телевизия или 
радио, вестници, списания или 
подобни издания, пациентите не са 
защитени срещу нежелана информация 
и поради това такова предоставяне на 
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разположение на информация не 
следва да бъде разрешено.

Or. en

Обосновка

Интернет стана важно и мощно средство на информация за търсещите 
информация; през 2006 г. почти 80% от ползвателите на интернет са търсили онлайн 
здравна информация. Пациентите използват интернет и за информация за начина на 
живот в условията на дадено заболяване, която не се предоставя от обичайните 
доставчици на здравни услуги. За да се отговори на нуждите на пациентите, следва 
да се създадат официално одобрени уебстраници на езиците на държавите-членки със 
знак за качество. Брошурите със здравна информация следва да допълва 
информацията, получена от здравните специалисти и информацията, която вече 
съществува в интернет.

Изменение 71
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Информацията, предназначена за 
широката публика, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
предоставяна посредством специфични 
канали за комуникация, включително 
Интернет и публикации на здравна 
тематика, с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
публика на нежелана информация. 
Когато информацията се разпространява 
посредством телевизия или радио, 
пациентите не са защитени срещу 
нежелана информация и поради това 
такова разпространение не следва да 
бъде разрешено.

(12) Информационните съобщения, 
предназначени от титулярите на 
разрешението за пускане на пазара за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде предоставяна само в 
писмена форма посредством 
специфични канали за комуникация, 
включително Интернет, с цел да се 
избегне подкопаването на забраната за 
реклама чрез предоставянето на 
широката общественост на нежелани 
информационни съобщения. Когато 
информацията се разпространява 
посредством телевизия, интернет 
телевизия, излъчването на 
видеоматериали, вестници, списания 
и подобни издания или радио, 
пациентите не са защитени срещу 
нежелани информационни съобщения
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и поради това такова разпространение 
не следва да бъде разрешено

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и 
„информация”, разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на 
пазара; за предпочитане е да се говори за информационни съобщения от страна на 
титулярите на разрешение. Информацията за обществеността за лекарствени 
продукти от страна на титулярите на разрешения следва да се предоставя само в 
писмена форма, за да позволява надзор. Когато информацията се разпространява 
посредством телевизия, интернет телевизия, радио или здравни издания, пациентите 
не са защитени срещу нежелана информация и поради това такова разпространение 
не следва да бъде разрешено. Видеоматериалите по уебстраниците са удобна 
възможност за скрита реклама и не бива да бъдат разрешени.

Изменение 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Информацията, предназначена за 
широката публика, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
предоставяна посредством специфични 
канали за комуникация, включително 
Интернет и публикации на здравна 
тематика, с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
публика на нежелана информация. 
Когато информацията се разпространява 
посредством телевизия или радио, 
пациентите не са защитени срещу 
нежелана информация и поради това 
такова разпространение не следва да 
бъде разрешено.

(12) Информацията, предназначена за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
и която е била одобрена от 
компетентните органи, следва да 
бъде предоставяна само посредством 
специфични канали за комуникация,
включително интернет и публикации 
на здравна тематика, от страна на 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
общественост на нежелана 
информация. Когато информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляря на разрешения за пускане 
на пазара посредством телевизия, радио 
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или вестници, списания и подобни 
издания, пациентите не са защитени 
срещу нежелана информация и поради 
това такова предоставяне на 
информация не следва да бъде 
разрешено.

Or. en

Изменение 73
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Информацията, предназначена за 
широката публика, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
предоставяна посредством специфични 
канали за комуникация, включително 
Интернет и публикации на здравна 
тематика, с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
публика на нежелана информация. 
Когато информацията се 
разпространява посредством телевизия 
или радио, пациентите не са защитени 
срещу нежелана информация и поради 
това такова разпространение не следва 
да бъде разрешено.

(12) Информацията, предназначена за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде предоставяна на 
разположение от титуляря на 
разрешения за пускане на пазара само
посредством специфични канали за 
комуникация, с цел да се избегне 
подкопаването на забраната за реклама 
чрез предоставянето на широката 
общественост на нежелана 
информация. Когато информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляря на разрешения за пускане 
на пазара посредством телевизия, 
интернет страници, радио или 
вестници, списания или подобни 
издания, пациентите не са защитени 
срещу нежелана информация и поради 
това такова предоставяне на 
разположение на информация не 
следва да бъде разрешено.

Or. en

Обосновка

Интернет страниците следва да бъдат включени в списъка, тъй като са един от най-
важните и ефективни начини за масово осведомяване на обществеността
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Изменение 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За все по-голям брой пациенти 
интернет е главен източник на 
информация. Съществува вероятност 
тази тенденция да се засили през 
следващите години. С оглед 
приспособяване към това развитие и 
допринасяне за увеличаващото се 
значение на електронното 
здравеопазване, информация относно 
лекарствените продукти следва да се 
предоставя на разположение и чрез 
независими национални интернет 
сайтове за здравеопазване. Тези 
уебсайтове следва да бъдат предмет 
на мониторинг от страна на 
компетентните органи в държавите-
членки. Държавите-членки, в 
сътрудничество със 
заинтересованите страни като 
здравните специалисти или 
организациите на пациенти, следва да 
бъдат отговорни за управлението на 
тези уебсайтове. 

Or. en

Обосновка

Интернет стана важен и мощен източник на информация. Тъй като невярната 
информация, получена от интернет, може да причини вреда, е необходимо спешно да 
се отговори на потребностите на пациентите и да се установят официално 
утвърдени здравни уебсайтове. С оглед гарантиране на това, че информацията на 
тези уебсайтове е независима и обективна, държавите-членки са отговорни за 
контролирането на информацията. Тъй като информацията следва да бъде полезна и 
удобна за използване за пациентите, здравните специалисти и организациите на 
пациенти следва да бъдат включени в създаването и управлението на уебсайтовете.
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Изменение 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
предоставяне. Само такава
информация, която е предварително 
одобрена от компетентните органи 
следва да бъде предоставена като 
това става единствено във вида, в 
който е одобрена.

Or. en

Изменение 76
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 

(14) Мониторингът на информацията за 
разрешените лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание, по силата на 
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разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

настоящата директива, следва да 
гарантира, че титулярите на разрешения 
за пускане на пазара разпространяват 
само информация, която е в 
съответствие с Директива 2001/83/EО. 
Държавите-членки следва да приемат 
правила за установяването на ефективни 
механизми за мониторинг, като тези 
правила следва да позволяват ефективно 
правоприлагане в случаи на 
несъответствие. В случаите на 
неспазване следва да бъдат въведени 
процедури, чрез които титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
могат да бъдат представени и 
изслушани в хода на разглеждането 
на техния случай. Мониторингът 
следва да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който се осигурява адекватен, 
ефективен и независим мониторинг.

Or. en

Обосновка

Това изменение уточнява обхвата на директивата, като отново потвърждава, че 
предоставянето на информация относно определени видове или групи лекарства не 
попада в обхвата на настоящото законодателство. За определени видове информация 
е по-трудно да се направи  разграничение между реклама и информация с 
промоционален характер. Тези видове информация следва да подлежат на одобрение 
от компетентните национални органи, преди тяхното разпространение. Следва да 
съществуват независими, контролирани от органите механизми за мониторинг, дори 
когато друг субект поеме мониторинга на информацията.

Изменение 77
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Тези правила следва да 
бъдат хармонизирани на европейско 
равнище, за да се гарантира 
последователност. Мониторингът 
следва да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

Or. en

Изменение 78
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
предоставят на разположение само 
материали, които са в съответствие с 
Дял VІІІа от Директива 2001/83/EО. 
Държавите-членки следва да приемат 
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на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

правила за установяването на ефективни 
механизми за независим мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Документите, които се предоставят от титулярите на разрешението следва да 
бъдат достъпни за тези, които сами търсят такава информация;
 т.е. следва да се прилага „принципът на изтеглянето”. Мерките, предназначени да 
контролират последваща, пряко насочена към потребителите реклама в САЩ и 
рекламата, пряко насочена към предписващите лекарствени продукти в Европа 
съвсем явно се провалиха. Съответните „регулаторни органи” констатират 
нарушенията със закъснение, често пъти, когато вредата вече е нанесена, а и срещат 
затруднения при налагането на санкции.

Изменение 79
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
предоставят на разположение само 
материали, които са в съответствие с 
Дял VІІІа от Директива 2001/83/EО. 
Държавите-членки следва да приемат 
правила за установяването на ефективни 
механизми за независим мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
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да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните 
органи или е налице различен 
механизъм, с който в еднаква степен 
се осигурява адекватен и ефективен 
мониторинг.

несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение.

Or. en

Обосновка

Дял VІІІа е подходящото позоваване за информацията, която се предоставя от 
дружествата. Когато документите, които дружествата могат да предоставят на 
разположение са ограничени до официалните документи, мониторингът е по-лесен.

Изменение 80
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното 
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
предоставят на разположение само 
информация, която е в съответствие с 
Директива 2001/83/EО. Държавите-
членки следва да приемат правила за 
установяването на ефективни и 
ефикасни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие, както и механизми за 
компенсиране на потребителите. 
Мониторингът следва да се основава на 
контрол на информацията преди 
нейното разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи.
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адекватен и ефективен мониторинг.

Or. en

Обосновка

Предложението следва да се отнася за правата на пациентите да получат достъп до 
висококачествена и непромоционална информация, а не за правото на промишления 
сектор пряко да адресира съобщения за продуктите си към обществеността. 
Системата за мониторинг следва да бъде здрава, ефективна и ефикасна. Необходимо 
е да се създадат също така и ефективни и удобни за потребителите процедури и 
механизми за компенсиране. Съдържанието на информацията следва да бъде същото. 
Това създава също и последователност и съответствие с член 100ж от 
предложението, който споменава съдържанието.

Изменение 81
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията следва да провежда 
консултации с организации на 
пациентите и здравни специалисти 
относно въпроси, отнасящи се до 
изпълнението на настоящата 
директива и нейното прилагане от 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Следва да се вземат предвид и гледните точки на здравните специалисти по 
отношение на прилагането на настоящата директива.

Изменение 82
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка – 1 a (нова)
Директива2001/83/ЕО
Член 1 – параграф 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 1, параграф 26, се заменя 
със следното:
“26. Листовка с упътване за 
пациента: Листовка, съдържаща 
информацията за пациента, 
придружаваща лекарствения продукт 
и съответстваща на реалните 
потребности на пациента. 
Националните регулаторни органи и 
Европейската агенция по 
лекарствата включва организациите 
на пациентите в разработването и 
преразглеждането на 
информацията.”

Or. en

Обосновка

Виж изменението към съображение 2.

Изменение 83
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка – 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Член 86, параграф 1, се заменя 
със следното:
„1. По смисъла на настоящия дял 
'реклама на лекарствени продукти'
включва всяка форма на информация 
по домовете, агитационна активност 
или предоставяне на стимули, 
предназначени да пропагандират 
предписването, доставката, 
продажбата или употребата на 
лекарствени продукти; в частност те 
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включват:
- реклама на лекарствени продукти 
сред населението, включително 
публикации по блогове и уебсайтове, 
социални медии (т.н. ‘buzz 
маркетинг’) от страна на 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара пряко или косвено, 
чрез трета страна;
- реклама на лекарствени продукти 
сред лицата, квалифицирани да ги 
предписват или доставят,
- посещения на медицински 
търговски представители при лицата, 
предписващи лекарствени продукти,
- предоставяне на мостри,
- осигуряване на стимули с цел 
предписване, […] доставка или, за 
граждани, пациенти или грижещите 
се за тях, или употреба на 
лекарствени продукти, като 
например подаръци, предложения 
или полза или бонус, в пари или в 
друга форма, само ако истинската им 
стойност е минимална,
– насочване на вниманието на 
широката общественост към 
определен лекарствен продукт или 
терапевтичен клас от лекарствени 
продукти чрез посочване на 
терапевтични индикации или на 
признаци и симптоми,
- спонсориране на промоционални 
срещи, на които присъстват лица, 
имащи право да предписват или 
доставят лекарствени продукти,
- спонсориране на научни конгреси, 
на които присъстват лица, имащи 
право да предписват или доставят 
лекарствени продукти и в частност 
поемане на пътните разноски и 
нощувки, свързани с тях.”

Or. en



AM\817858BG.doc 51/208 PE441.215v02-00

BG

Обосновка

Директивата следва да отчита нововъзникващите практики в маркетинга като buzz 
маркетинг и рекламата в социалните интернет медии. Важно е да се разшири 
забраната върху несъразмерните стимули за граждани, пациенти и лицата, които се 
грижат за тях. Насочването на вниманието към медикаменти въз основа на признаци 
и симптоми на болести може да насърчи към самостоятелно поставяне на диагноза,
самолечение и ненужно приемане на лекарствени продукти.

Изменение 84
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка – 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1 – тире 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 86, параграф 1, се добавя 
следното тире:
– насочване на вниманието на 
широката общественост към 
определен лекарствен продукт или 
терапевтичен клас от лекарствени 
продукти чрез посочване на 
терапевтични индикации или на 
признаци и симптоми;

Or. en

Обосновка

Насочването на вниманието към медикаменти въз основа на симптоми на болести 
може да насърчи към самостоятелно поставяне на диагноза, самолечение и ненужно 
приемане на лекарствени продукти.

Изменение 85
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка – 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1 – тире 7a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 86, параграф 1, се добавя 
следното тире:
– насочване на вниманието на 

широката общественост към 
определен лекарствен продукт или 
терапевтичен клас от лекарствени 
продукти чрез посочване на 
терапевтични индикации или на 
признаци и симптоми

Or. en

Обосновка

Насочването на вниманието към медикаменти въз основа на признаци и симптоми на 
болести може да насърчи към самостоятелно поставяне на диагноза, самолечение и 
ненужно приемане на лекарствени продукти. Това  трябва да бъде възпрепятствано.

Изменение 86
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- етикетирането и поставянето на 
придружаващи листовки в опаковката, 
които са предмет на разпоредбите на 
дял V;

- етикетирането, което винаги включва 
поне международното непатентно 
наименование  и поставянето на 
придружаващи листовки в опаковката, 
които са предмет на разпоредбите на 
дял V;

Or. en

Обосновка

Международното непатентно наименование (INN) (наименованието на активното 
вещество, чийто общ корен определя принадлежността му към даден терапевтичен 
клас) следва системно да бъде използвано, за да подпомага пациентите (то спомага за 
осведомеността на пациентите за това какво активно вещество приемат).
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Изменение 87
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1  
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„- кореспонденция, евентуално 
придружавана от материали от 
непромоционално естество, 
необходими за отговор на специфични 
въпроси, включително от медийни 
организации, относно даден 
лекарствен продукт;”

Or. en

Обосновка

Важно е да се запази възможността за „кореспонденция, необходима за отговор на 
специфични въпроси относно даден лекарствен продукт”, за да се позволи например на 
експертни организации на пациентите да получат достъп до научна информацията , 
която поискат.

Изменение 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/83/ЕО
 Член 86 – параграф 2 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кореспонденция, евентуално 
придружавана от материали с 
непромоционален характер, 
необходими за отговор на конкретни 
въпроси относно даден лекарствен 
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продукт;

Or. en

Изменение 89
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кореспонденция, евентуално 
придружавана от материали с 
непромоционален характер, 
необходими за отговор на конкретни 
въпроси относно даден лекарствен 
продукт;

Or. en

Обосновка

Възстановява се текстът от настоящия правен текст. По-уместно се да се уточни в 
Дял VIII, че не става въпрос за  реклама.

Изменение 90
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до 
наличността, промени в опаковката, 
предупреждения относно нежеланите 
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общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, при 
условие че не включват претенции към 
продукта;

реакции като част от общите 
лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, 
информация за екологичния риск от 
лекарствени продукти и информация, 
свързана с изхвърлянето на 
неизползвани лекарствени продукти 
ли отпадъци, произхождащи от 
лекарствени продукти, както и 
информация за системите за 
събиране, при условие, че не включват 
претенции към продукта и не 
подтикват или стимулират 
приемането на лекарствения 
продукт;

Or. en

Изменение 91
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, при 
условие че не включват претенции към
продукта;

- фактически, информационни 
съобщения (включително съобщения 
или изявления като изпращаните до 
медиите или в отговор на пряко 
запитване, или чрез разпространяване 
на такава информация чрез 
конференции или писмени съобщения 
за печата и съобщения или отчети до 
акционери и/или регулаторни органи) 
и референтни материали, свързани с 
лекарствен продукт, например 
промени в опаковката, предупреждения 
относно нежеланите реакции като част 
от общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози, ценови 
листи и реимбурсиране, при условие че 
тези съобщения и референтни 
материали не включват 
промоционални твърдения относно
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продукта;

Or. en

Обосновка

Разясняване на приложното поле на директивата. На дружествата следва да бъде 
разрешено да продължават да предоставят определена информация. Правилата на 
фондовите борси например изискват предприятията да предоставят пълна 
информация на инвеститорите относно значими събития, а служителите да бъдат 
осведомявани по стопанските въпроси. „Твърдения относно продукт” може да бъдат 
възприето като всякакви означения относно качествата на продукта, независимо 
дали са положителни или отрицателни, и това може да доведе до нежелателно 
забраняване на означения относно нежелани реакции и предупреждения. 

Изменение 92
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, при 
условие че не включват претенции към
продукта;

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до информация 
за екологичния риск от даден 
лекарствен продукт, наличността, 
промени в опаковката, предупреждения 
относно нежеланите реакции като част 
от общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози и ценови 
листи, при условие че не включват 
твърдения относно продукта и не 
подтикват или стимулират 
приемането на лекарствения 
продукт;

Or. en

Обосновка

Член 86, параграф 2 от съществуващата Директива 2001/83/EО изброява специфични 
източници, които се изключват от определението за реклама. Сегашната 
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формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и „информация”, 
разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на пазара. 
Многобройните изключения, предложени от Комисията силно застрашават 
обективността на „информацията”: рекламата всъщност трябва да бъде обхваната 
от едно твърде широко определение за информация. Поради това е за предпочитане 
да се говори за специфични „документи”, предоставени от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, както са изброени в Дял VІІІа.

Изменение 93
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че се основава на 
научни доказателства и че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

Or. en

Обосновка

Информацията следва да се основава на научни доказателства.

Изменение 94
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

- информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
отделни лекарствени продукти;



PE441.215v02-00 58/208 AM\817858BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Разясняване на приложното поле на директивата. На дружествата следва да бъде 
разрешено да продължават да предоставят определена информация. Правилата на 
фондовите борси например изискват предприятията да предоставят пълна 
информация на инвеститорите относно значими събития, а служителите да бъдат 
осведомявани по стопанските въпроси. „Твърдения относно продукт” може да бъдат 
възприето като всякакви означения относно качествата на продукт, независимо дали 
са положителни или отрицателни, и това може да доведе до нежелателно 
забраняване на означения относно нежелани реакции и предупреждения. 

Изменение 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
предназначена за широката публика за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
която е предмет на разпоредбите на дял 
VIIIa.

информация относно лекарствени 
продукти, одобрена от 
компетентните органи в държавите-
членки и предоставяна от титуляря 
на разрешението за пускане на пазара 
на разположение на  широката 
общественост в одобрена форма  и
отнасяща се до лекарствени 
продукти, които се отпускат по 
лекарско предписание, която е предмет 
на разпоредбите на дял VIIIa.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
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разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 96
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
предназначена за широката публика за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
която е предмет на разпоредбите на дял 
VIIIa.“

- официално одобрени документи от 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара, предназначена за широката 
общественост за лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, която е предмет на 
разпоредбите на дял VIIIa.“

Or. en

Обосновка

Всяка информация, освен съдържащата се в официалните документи или данните, 
изброени в предишните тирета на член 86, параграф 2, трябва да бъде официално 
одобрена, преди да е възможно предоставянето й от страна на фармацевтичните 
дружества.

Изменение 97
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

- информация от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
предназначена за широката публика
за лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 

- официално одобрени документи за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание.
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която е предмет на разпоредбите на 
дял VIIIa.

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и 
„информация”, разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на 
пазара. Изключенията, предложени от Комисията, силно застрашават 
обективността на информацията, тъй като от едно твърде широко определение за 
информация може да обхваща и рекламите. Поради това е за предпочитане да се 
говори за специфични „документи”, предоставени от титуляря на разрешението за 
пускане на пазара, както са изброени в Дял VІІІа. Дружествата също така следва да 
имат възможността да предоставят определена информация на своите инвеститори 
и служители, без да се допуска злоупотреба с тази информация (buzz маркетинг).

Изменение 98
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- основани на факти и информативни 
съобщения за инвеститорите и 
служителите относно значими 
стопански въпроси, при условие че не 
се използват за рекламиране на 
продукта сред широката 
общественост;

Or. en

Обосновка

Член 86, параграф 2 от съществуващата Директива 2001/83/EО изброява специфични 
източници, които се изключват от определението за реклама. Сегашната 
формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и „информация”, 
разпространявана от титуляря на разрешението за пускане на пазара. 
Многобройните изключения, предложени от Комисията силно застрашават 
обективността на „информацията”: рекламата всъщност би могла да бъде 
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обхваната от едно твърде широко определение за информация. Поради това е за 
предпочитане да се говори за специфични „документи”, предоставени от титуляря 
на разрешението за пускане на пазара, както са изброени в Дял VІІІа.

Изменение 99
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 86 се добавя следният 
параграф:
“(2a) Когато се допускат изключения 
от разпоредбите на параграф 2 
относно рекламата, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара и 
всякакво трето лице, действащо от 
името на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, се определя ясно 
като такова.

Or. en

Обосновка

На обществеността трябва да бъде ясно, че информацията се предоставя от 
фармацевтичното предприятие: ако информацията е предоставена от трета 
страна, също следва да бъде ясно, че третата страна действа от името на 
фармацевтичното предприятие.

Изменение 100
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 86 се добавя следният 
параграф:
“(2a) Когато се допуска изключение 
от разпоредбите на параграф 2 
относно рекламата, титулярят на 
разрешение за пускане на пазара и 
всякакво трето лице, действащо от 
името на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, се определя ясно 
като такова.

Or. en

Обосновка

На обществеността трябва да бъде ясно, че информацията се предоставя от 
фармацевтичното предприятие: ако информацията е предоставена от трета 
страна, също следва да бъде ясно, че третата страна действа от името на 
фармацевтичното предприятие.

Изменение 101
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 86 се добавя следният 
параграф:
“2б. За тази цел се включва 
означението "Конфликт на 
интереси: настоящата информация е 
събрана и разпространена от 
[наименованието на предприятието]-
производител на [наименованието на 
лекарствения продукт]".

Or. en
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Обосновка

Това стандартно означение помага да се изясни, че информацията бива предоставяна 
от дадено фармацевтично предприятие или от негово име. От значение е означението 
да започва с формулировката "Конфликт на интереси", за да се предотврати 
злоупотреба с означението: иначе то би могло да бъде схванато като гаранция за 
качество или да се използва за реклама на фармацевтичното предприятие.

Изменение 102
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Член 88, параграф 2 се заменя със 
следното:
"2. Лекарствени продукти, които 
поради своя състав и предназначение 
са предвидени и предназначени за 
употреба без намесата на медицинско 
лице за диагностични цели или за 
предписване или проследяване на 
лечението, само със съветване от 
фармацевт, ако е необходимо, могат 
да бъдат рекламирани сред широката 
общественост, но не и чрез 
телевизията."

Or. en

Обосновка

Телевизионните реклами за лекарства, които се продават без рецепта, следва да 
бъдат забранени. Те имат за цел единствено да увеличат потреблението на въпросния 
продукт. Краткото времетраене на телевизионните реклами не позволява 
предоставянето на необходимата информация, нито посочването на предпазни 
мерки.
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Изменение 103
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 88, параграф 4 се заменя със 
следното:

(2) Член 88, параграф 4 се заличава.

“4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
други кампании, извършвани от 
бранша в интерес на общественото 
здраве и одобрени от компетентните 
органи на държавите-членки.“;

Or. en

Обосновка

Съществуващото законодателство ограничава възможността за обществени 
информационни кампании до ваксинациите. Тази практика вече е под въпрос 
(едностранчива информация). Новата формулировка би позволила на отрасъла да 
провежда кампании на всякаква тема „в интерес на общественото здраве”. Това е 
недопустимо. Единствено компетентните органи следва да имат правото да 
провеждат кампании за обществено здраве. Законът вече позволява на отрасъла да 
предоставя информация относно общественото здраве, при условие че не се 
споменават лекарствени продукти (член 86, параграф 2, трето тире).

Изменение 104
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 88, параграф 4 се заменя със 
следното:

заличава се

“4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
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други кампании, извършвани от 
бранша в интерес на общественото 
здраве и одобрени от компетентните 
органи на държавите-членки.“

Or. en

Обосновка

Новата формулировка на член 88, параграф 4, гарантира на отрасъла възможността 
да провежда кампании за повишаване на осведомеността относно заболявания, като 
допуска всякакви теми „в интерес на общественото здраве”. Съществуващото 
законодателство ограничава тази възможност до ваксинациите. Предложената 
промяна в законодателството може да доведе до „търговия със заболявания” и да 
изложи общественото здраве на значителни рискове. Освен това съществуващото 
законодателство така или иначе предоставя на предприятията възможността за 
провеждане на кампании относно здравето (например изследвания за ракови 
заболявания), при условие че не се рекламира конкретен продукт.

Изменение 105
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 88, параграф 4 се заменя със 
следното:

заличава се

“4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
други кампании, извършвани от 
бранша в интерес на общественото 
здраве и одобрени от компетентните 
органи на държавите-членки.“

Or. en

Обосновка

Комисията се отказва от забраната за реклама в контекста на одобрени от 
държавите-членки кампании за повишаване на осведомеността относно дадени 
заболявания. Това не е необходимо и може да доведе до „търговия със заболявания„. 
Съществуващото законодателство така или иначе предоставя на предприятията 
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възможността за провеждане на кампании относно здравето (например изследвания 
за ракови заболявания).

Изменение 106
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
2001//83/EC
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 88, параграф 4 се заменя със 
следното:

заличава се

“4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
други кампании, извършвани от 
бранша в интерес на общественото 
здраве и одобрени от компетентните 
органи на държавите-членки.“

Or. en

Обосновка

Има опасност изключването изобщо на „други кампании„ от забраната за 
насочената пряко към потребителите реклама да доведе в бъдеще до представянето 
на рекламни кампании за лекарства, продавани само по лекарско предписание, под 
формата на „кампании в интерес на общественото здраве”, с цел да достигнат до 
пациентите. Неотдавнашните случаи на злоупотреба, например агресивната 
рекламна кампания на ваксината срещу човешкия папиломен вирус (HPV) Gardasil, 
говорят срещу допускането на изключения от забраната за директно рекламиране на 
ваксините пред потребителите. Вместо това, рекламата на ваксини следва да бъде 
заменена от кампании за общественото здраве, провеждани от здравните органи.

Изменение 107
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
2001//83/EC
Член 88 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи 
на държавите-членки.

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
информационни кампании, извършвани 
от бранша в интерес на общественото 
здраве, в случаите когато 
националните органи считат, че е 
налице сериозна заплаха.

Or. en

Обосновка

Националните органи следва да удостоверят, че е налице сериозна заплаха, преди 
стартирането на каквато и да било кампания.

Изменение 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки.“;

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация, 
извършвани от бранша в интерес на 
общественото здраве и одобрени от 
компетентните органи на държавите-
членки.

Or. en

Изменение 109
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001//83/EО
Член 88 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки.

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация в интерес 
на общественото здраве и одобрени от 
компетентните органи на държавите-
членки.

Or. fr

Обосновка

Предложената от Комисията формулировка е прекалено мъглява и дава възможност 
за провеждане на кампании по всички свързани с общественото здраве въпроси.

Изменение 110
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка – 4 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 94 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Член 94, параграф 1, се заменя със 
следното:
"1. Когато лекарствени продукти се 
рекламират пряко или непряко от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара или от трето лице, действащо 
от негово име или изпълняващо негови 
инструкции, на лица, които имат 
квалификацията да предписват или 
доставят въпросните лекарствени 
продукти, не е позволено 
предоставянето, предлагането или 
даването на тези лица на обещания за 
подаръци, парични  или материални 
облаги […]."

Or. en
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Обосновка

Не бива да се допускат подаръци или каквито и други облаги, тъй като е доказано, че 
инстинктът за отблагодаряване оказва силно влияние на поведението, дори когато 
става дума за дребни подаръци.

Изменение 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 - a (нов), вмъква се преди член 100 - a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 -a
Държавите-членки и Европейската 
комисия подкрепят предоставянето 
на независима информация относно 
лекарствените продукти на 
широката общественост. За тази цел 
държавите-членки представят 
национална програма за информиране 
на пациентите, след като са провели 
консултации със заинтересованите 
страни, каквито са здравните 
специалисти и организациите на 
пациенти. Информацията се 
представя в  електронен и в  печатен 
вид. Комисията предоставя подкрепа 
и организира обмена на най-добри 
практики.
Държавите-членки и Комисията 
предоставят финансова подкрепа на 
независими центрове за лекарствена 
информация, насърчават развитието 
на независими програми за 
продължаване на образованието за 
здравни специалисти и за развитие на 
уменията им за критична оценка.

Or. en
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Изменение 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 - a a (нов), вмъква се преди член 100a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 –a a
Държавите-членки гарантират, че 
задължителната информация, 
посочена в член 100б, параграф 1, се 
предоставя чрез национални 
интернет сайтове за здравеопазване 
на официалния(ите) език(ци) на 
държавата-членка, в която е 
регистриран сайтът.
Тези уебсайтове подлежат на 
мониторинг от компетентния орган 
на държавата-членка или от орган, 
определен от компетентния орган, в 
съответствие с член 100ж. 
Уебсайтовете се администрират и 
управляват в сътрудничество със 
заинтересованите страни като 
здравните специалисти и 
организациите на пациентите.
В информацията се съобщават както 
ползите, така и рисковете по ясен и 
описателен начин, който е достъпен 
за пациентите, и съдържа препратка 
към националния уебсайт за 
безопасност на лекарствените 
продукти. Интернет сайтовете 
предоставят на пациентите 
задължителната информация 
относно всички налични в 
съответната държава-членка  
лекарствени продукти, одобрени 
както на централно равнище от 
Европейската агенция по 
лекарствата, така и на местно 
равнище в посочената държава-
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членка.
Интернет сайтовете следва да 
включват също и обща информация 
относно лекарственото и 
нелекарственото лечение на различни 
заболявания, включително редки 
заболявания, с цел насърчаване на 
високо равнище на обществено здраве.
Те могат да съдържат и друга 
информация, посочена в член 100б, 
параграф 2 и определена в насоките на 
Комисията относно разрешената 
информация.

Or. en

Изменение 113
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика 
или отделни лица, за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, при 
условие че това е в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял. 
Такава информация не се счита за 
реклама за целите на прилагането на 
дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да предоставя достъп на 
техния интернет сайт, пряко или 
непряко чрез трето лице, до официални 
документи за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, на официалните езици 
на държавата-членка, където са 
разрешени.

Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да предоставя посредством 
техните интернет сайтове достъп 
до информация за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
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както е посочено в член 86, параграф 
2.
При предоставяне на такава 
информация титулярят на 
разрешение за пускане на пазара и 
всяко трето лице, действащо от 
името на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, се определят ясно 
като такива.

Or. en

Обосновка

Фармацевтичните предприятия следва да имат правото да публикуват единствено 
официални документи или документи по член 86, параграф 2.

Изменение 114
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Без да се засяга важността на 
ролята, която имат националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването за 
информирането на пациентите и 
широката общественост относно 
разрешени лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание, държавите-членки 
позволяват на титуляря на разрешение 
за пускане на пазара да разпространява 
пряко или непряко чрез трето лице 
информация, предназначена за 
широката общественост или отделни 
лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
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се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването са най-важните и основни източници на  надеждна и 
обективна информация относно лекарствените продукти за пациентите и широката 
общественост. Титулярите на разрешения за пускане на пазара могат да 
предоставят допълнителна информация, но не могат те самите да заместват 
националните компетентни органи и работещите в сферата на здравеопазването. 

Изменение 115
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да предоставя на разположение
пряко или непряко чрез трето лице, 
определящо се като действащо от 
името на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, официално 
одобрени документи или основани на 
факти, информативни съобщения, 
предназначени за широката 
общественост или отделни лица, за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
при условие че това е в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да бъде съсредоточена върху правото на достъп на пациентите 
до надеждна информация. Сегашната формулировка подвига проблема за 
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определението на реклама и „информация”, разпространявана от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара. Следователно за повече яснота е за предпочитане 
да се говори за официално одобрени документи или основаваща се на факти 
информационни съобщения, както е посочено в дял VIIIa.

Изменение 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да  предоставя на 
разположение пряко или непряко чрез 
трето лице, действащо от името на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, информация, одобрена от 
компетентните органи и 
предназначена за широката 
общественост или отделни лица, за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
при условие че тази информация и 
начинът на нейното предоставяне са
в съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII. При 
предоставяне на такава информация 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара и всяко трето лице биват 
идентифицирани, а всяко трето лице, 
действащо от името на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, се 
определя ясно като такова.

Or. en
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Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 117
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
официално одобрена от 
компетентните национални или 
европейски органи и предназначена за 
широката общественост или отделни 
лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII. При 
предоставяне на такава информация 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара и всяко трето лице биват 
идентифицирани, а всяко трето лице, 
действащо от името на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, се 
определя ясно като такова.

Or. en
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Обосновка

Информацията, предоставяна от титулярите на разрешения за пускане на пазара или 
от трети страни, действащи от тяхно име, на пациентите и на широката 
общественост, следва да бъде одобрена от националните регулаторни органи и да 
подлежи на строги контролни механизми с налагане на финансови санкции от страна 
на националните и европейски регулаторни органи. Източниците на информацията 
следва винаги да бъдат посочвани.

Изменение 118
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да предоставя на разположение
информация, предназначена за 
широката общественост или отделни 
лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

Or. en

Обосновка

Важно е титулярят на разрешение за пускане на пазара, желаещ да предостави на 
обществеността информация относно продукти, да прави това по директен начин, за 
да се предотврати възникването на затруднения при определянето на отговорността 
в случай на евентуални нарушения на разпоредбите.
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Изменение 119
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Здравните специалисти, 
предоставящи информация относно 
лекарствени продукти или 
медицински изделия в рамките на 
публични изяви, под печатна форма 
и/или посредством електронните 
медии, декларират публично своите 
интереси, т.е. всякакви финансови 
обвързаности с титуляри на 
разрешения за пускане на пазара или с 
трети страни, работещи за тяхна 
сметка. Това включва също така 
предоставянето на консултантски 
услуги и технически съвети относно 
въпросния(те) продукт(и).

Or. en

Изменение 120
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият дял не обхваща 
следното:

заличава се

a) информация за човешкото здраве 
или болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;
б) материал, предоставен от 
титуляря на разрешение за пускане на 
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пазара на работещите в сферата на 
здравното обслужване с цел 
разпространяване сред пациенти.

Or. en

Обосновка

С оглед последователността и съответствието с обявените цели на предложението 
и за се гарантира, че предоставената информация не е с рекламна цел, разпоредбите, 
посочени в букви а) и б) следва да са в приложното поле на Дял VIII.

Изменение 121
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация за човешкото здраве 
или болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това е излишно, тъй като се покрива от член 86, параграф 2.

Изменение 122
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информация за човешкото здраве 
или болести, при условие че няма 

заличава се
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препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

Or. en

Обосновка

За да има последователност и яснота по отношение на дялове VIII и VIIIa, тази 
разпоредба („информация” за човешкото здраве или болести, предоставяна от 
титуляря на разрешение за пускане на пазара) следва да остане като изключение от 
забраната за реклама (член 86, параграф 2 от консолидираната версия на Директива 
2001/83/EО) и да попадне в приложното поле на Дял  VIII.

Изменение 123
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) материал, предоставен от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара на работещите в сферата на 
здравното обслужване с цел 
разпространяване сред пациенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Материалите, предоставяни от титуляря на разрешение за пускане на пазара на 
здравните специалисти с цел разпространяване сред пациенти не бива да се 
изключват от дяла  "Информация за широката общественост относно 
лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание": няма причина те да не 
подлежат на мониторинг. Здравните специалисти не бива да се използват като 
рекламни дистрибутори.

Изменение 124
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
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Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) материал, предоставен от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара на работещите в сферата на 
здравното обслужване с цел 
разпространяване сред пациенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Печатните материали, които дружествата предоставят на здравните специалисти 
за разпространение сред пациентите, следва да отговарят на същите критерии като 
другите средства за разпространение на информация. Следователно би било разумно 
този вид материали също да бъдат обхванати от настоящия дял. Здравните 
специалисти също биха могли се повлияят от материали, съдържащи реклама. Не 
съществува обективна причина, поради която материалите, които дружествата 
предоставят на здравните специалисти за разпространение сред пациентите, да не 
бъдат предмет на разпоредбите на настоящия дял.

Изменение 125
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) материал, предоставен от титуляря на
разрешение за пускане на пазара на 
работещите в сферата на здравното 
обслужване с цел разпространяване 
сред пациенти.

б) материал, предоставен от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара на 
работещите в сферата на здравното 
обслужване.

Or. en

Обосновка

Недопустимо е да се изключват материалите, предоставяни на пациентите от 
титулярите на разрешения за пускане на пазара посредством здравните специалисти. 
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Този дял може да изключва единствено материали, които се предоставят на 
здравните специалисти.

Изменение 126
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) - фактически, информационни 
съобщения (включително съобщения 
или заявления, изпращани до медиите 
или в отговор на пряко запитване, или 
във връзка с разпространяване на 
такава информация чрез конференции 
или писмени уведомления и съобщения 
или доклади до акционери и/или 
регулатори) и референтни материали 
за даден лекарствен продукт, свързани 
например с промени в опаковката, 
предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози, ценови 
листи и реимбурсиране, при условие че 
тези съобщения и референтни 
материали нямат за цел 
рекламирането на определен 
лекарствен продукт;

Or. en

Обосновка

Това изменение е съгласувано с изменението на член 86, параграф 2 и има за цел да 
уточни обхвата на директивата. На титулярите на разрешения за пускане на пазара 
следва да бъде позволено да предоставят определена информация. Правилата на 
фондовите борси изискват предприятията да предоставят пълна информация на 
инвеститорите относно значими събития, а служителите да бъдат осведомявани по 
стопанските въпроси. Това уточнение е необходимо, за да бъде позволено 
съответното предоставяне на такава информация.
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Изменение 127
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) материали, предоставени за 
собствено ползване на здравните 
специалисти.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че предоставянето на информация на здравните специалисти 
за тяхно собствено ползване не попада в обхвата на директивата.

Изменение 128
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 aa (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 aa
В сътрудничество с отрасъла, 
здравните специалисти и 
организациите на пациенти, 
националните органи организират 
информационни кампании, имащи за 
цел да подобрят културата на 
широката общественост или на 
нейни отделни членове по въпросите 
на здравето или да насърчават 
здравословния начин на живот. Тези 
информационни кампании следва да 
включват, наред с другото, теми като 
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рисковете от фалшифицирани 
лекарства, разумната употреба на 
лекарства, правата на пациентите 
при участието им в клинични 
изпитвания или доброто управление 
(прозрачност, възможни конфликти 
на интереси). Тези кампании не 
съдържат никакви рекламни 
твърдения за продуктите.

Or. en

Обосновка

Информационни кампании за повишаване на  културата по въпросите на здравето, 
инициирани от националните органи, биха били много полезни и благотворни за 
пациентите с оглед по-добро опазване на човешкото здраве. С цел повишаване на 
качеството на тези информационни кампании и гарантиране на това, че те достигат 
до пациентите ефективно, националните органи следва да вземат предвид 
експертните познания на представителите на промишлеността, работещите в 
сферата на здравеопазването и организациите на пациенти  по този въпрос.

Изменение 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – уводна част и буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните видове информация за
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание,
могат да бъдат разпространявани от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара и предназначени за широката 
публика или отделни лица:
a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 

По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара предоставя на 
разположение на широката 
общественост или отделни лица 
обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
публично достъпния текст на доклада за 
оценка, съставен от компетентните 
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компетентните власти; власти. Към листовката с упътване се 
добавя каре с факти за медикамента. 
Предоставяната в карето с факти за 
медикамента информация се 
представя във вид, който е лесно 
четлив, открояващ се и ясно 
различим от останалия текст. 
Карето с факти за медикамента 
съдържа кратко описание на 
необходимите факти за лекарствения 
продукт с цел да пациентът да може 
да разбере ползата и евентуалните 
рискове от него и с оглед безопасното 
и правилно прилагане на лекарствения 
продукт. Съдържа също така кратка 
информация относно резултатите 
от клиничните изпитвания. Преди да 
бъде предоставено, карето с факти за 
медикамента бива одобрено от 
компетентните органи; преди 
одобрението и с цел да се гарантира 
подходящата му за пациентите 
форма, се осъществява допитване по 
необходимия начин до организациите 
на пациенти. Тази информация се 
предоставя на разположение както в 
електронен, така и в печатен вид на 
всички езици на ЕС  и във формат, 
достъпен за лица с увреждания.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене”, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрупване”, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   
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Изменение 130
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните видове информация за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат разпространявани от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара и предназначени за широката 
публика или отделни лица:

Следните документи  за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат предоставяни на 
разположение от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара и 
предназначени за широката 
общественост или отделни лица:

Or. en

Обосновка

Сегашната формулировка подвига проблема за определението на „реклама” и 
„информация”. Следователно за предпочитане е да се говори за „документи”.

Изменение 131
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните видове информация за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат разпространявани от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара и предназначени за широката 
публика или отделни лица:

Следните документи  за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат предоставяни на 
разположение от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара и 
предназначени за широката 
общественост или отделни лица.

Or. en
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Обосновка

Докато предоставянето на определена информация следва да бъде задължително за 
компетентните органи, то следва да бъде избирателно за  титуляря на разрешение за 
пускане на пазара.

Изменение 132
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните видове информация за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат разпространявани от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара и предназначени за широката 
публика или отделни лица:

Следните видове информация за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
могат да бъдат предоставяни на 
разположение от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара и 
предназначени за широката 
общественост или отделни лица, 
посредством неговия интернет сайт:

Or. en

Изменение 133
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти; Тази 
информация следва да бъде 
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представена под формата на списък 
по азбучен ред или според 
терапевтичния клас и не бива да се 
придружава от изображения или 
допълнителна информация. Следва да 
съдържа обозначение относно 
достъпността на същата 
информация на интернет сайта на 
националния компетентен орган и на 
интернет сайта на Европейската 
агенция по лекарствата. 
Документите следва да бъдат 
предоставяни на разположение в PDF  
формат, който да отразява точно 
официално одобрената информация, 
изготвена от компетентните органи.

Or. en

Изменение 134
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

Тази информация следва да бъде 
представена под формата на списък 
по азбучен ред или според 
терапевтичния клас и не бива да се 
придружава от изображения или 
допълнителна информация, като 
това не се отнася до  обозначения 
относно достъпността на същата 
информация на интернет сайта на 
националния компетентен орган и на 
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интернет сайта на Европейската 
агенция по лекарствата.
Тя следва да бъде предоставяна на 
разположение в PDF  формат, който 
да отразява точно официално 
одобрената информация, изготвена 
от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Официално одобрената информация следва да бъде еднакво достъпна във всички 
държави-членки. За да не се използва за рекламни цели, трябва да се гарантира, че е 
представена в неутрална форма. Информацията следва да бъде идентична с 
официално одобрената и хората следва да бъдат информирани относно факта, че 
същата информация е достъпна и на интернет сайтовете на компетентните органи, 
които предоставят информация относно всички продукти, а не само относно 
продуктите на дадено фармацевтично предприятие.

Изменение 135
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
органи етикетиране и листовка на 
лекарствения продукт за пациента и 
публично достъпният текст на доклада за 
оценка, съставен от компетентните 
органи; и публично достъпния текст 
на доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти. Тази 
информация следва да бъде 
предоставяна на разположение 
еднакво във всички държави-членки, 
както в електронен, така и в печатен 
вид и във формат, достъпен за лица с 
увреждания. В разработването на 
тази информация и в предоставянето 
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й на разположение на пациентите 
участват представителни 
организации на пациенти.

Or. en

Обосновка

Листовките следва да бъдат съобразени и адресирани към пациентите и 
пациентските организации следва да бъдат част от този процес. Фармацевтичните 
дружества мога да качват на своите уебсайтове официално одобрена информация и 
информация, публикувана в базата данни EudraCT относно клиничните изпитвания. 
Когато информацията не е официално одобрена, но се счита за вярна и полезна, тя 
трябва да бъде предоставяна на специалистите и анализирана и споделена със 
съответните организации на пациентите. Предоставя се информация както за 
успешните, така и за неуспешните изпитвания. Данни, докладвани от пациенти и 
техните семейства, следва да се признават за релевантен и валиден източник на 
информация.

Изменение 136
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

a) най-новия вариант на обобщението 
на характеристиките на продукта, 
одобрените от компетентните власти 
етикетиране и листовка с упътване на 
лекарствения продукт и обществено 
достъпният текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти;

Or. en

Обосновка

Следва изрично да се посочи, че може да се предоставя единствено най-новата 
информация.
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Изменение 137
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги 
представя по различен начин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Перифразирана версия на листовката с упътване носи риск от отклоняване от 
оригинала – вместо това трябва да се съсредоточим върху подобряване на 
четимостта на официалната листовка.

Изменение 138
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 b – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги

заличава се
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представя по различен начин;

Or. fr

Обосновка

Не бива да се допуска частично представяне на обобщението на характеристиките 
на продукта или на листовката. Освен това има опасност представянето под 
различни форми да създаде повече объркване за пациента.

Изменение 139
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги 
представя по различен начин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма нужда от информация в свободен стил.

Изменение 140
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги 
представя по различен начин;

заличава се

Or. en

Изменение 141
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги 
представя по различен начин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Научните данни принадлежат на обществеността и следва да се предоставят на 
независими изследователи, които желаят да ги анализират с цел ранното 
идентифициране на рискове за безопасността. Да се позволи на фармацевтичната 
промишленост да изготвя документи, използвайки само някои елементи от 
обобщението на характеристиките на продукта и така да произвежда листовки в 
свободен стил, е неефикасно. Освен това може да се създаде объркване при наличието 
на два вида листовки - една официално одобрена и друга, пренаписана от 
производителя - тъй като това ще доведе до разпространяване на рекламна 
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информация за лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, 
както и до административна тежест за органите на здравеопазването.

Изменение 142
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти, но ги 
представя по различен начин;

заличава се

Or. en

Обосновка

Много усилия се полагат от националните и европейските органи (Европейската 
агенция по лекарствата относно модела на листовките) и от Комисията 
(предложението относно фармакологичната бдителност) за подобряване на 
листовките. Фармацевтичните предприятия също инвестират в изготвянето на по-
достъпни за ползвателите листовки посредством провеждането на тестове сред 
потребителите. Необходимо е да се подобри официално одобряваната информация и 
да се направи по-лесно достъпна, но няма нужда от разходване на допълнителни 
средства да изготвянето и мониторинга на листовки в свободен стил. Наличието на 
официално одобрена листовка и на листовка в свободен стил би объркало 
потребителите.

Изменение 143
Theodoros Skylakakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но 
ги представя по различен начин;

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните органи, но ги 
представя по начин, който е разбираем 
за широката общественост или 
отделни лица, без да се накърнява 
качеството или надеждността на 
информацията. Причината за 
представяне на информацията по 
различен начин трябва да бъде ясно 
обоснована;

Or. en

Обосновка

Трябва да се подчертае, че информацията следва да се представя на прост език, като 
в същото време се запазва нейното качество. Освен това, като се има предвид, че 
тази информация вече съществува и е представена по даден начин, трябва да има 
добре обоснована причина за представянето й по различен начин, за да се избегне 
объркване сред обществеността.

Изменение 144
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но 

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните органи, но ги 
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ги представя по различен начин; представя по по-добър за пациентите
начин, без да се накърнява 
разбираемостта и 
безпристрастността на 
предоставяната информация;

Or. en

Обосновка

Подобряването на листовката е важно за по-доброто информиране на пациентите и 
на широката общественост относно лекарствения продукт. При все това да се даде 
на титуляря на разрешението за пускане на пазара възможността да представя 
ключова информация по различен начин, може да доведе до объркване сред 
пациентите и широката общественост и да позволи на титуляря да предоставя 
едностранчива информация (например да пропуска информация, да изтъква ползите 
от лекарството и да омаловажава рисковете). Следователно е от съществено 
значение да се подчертае, че информацията може да се представя по по-достъпен за 
пациентите начин, доколкото това не поставя под въпрос качеството на 
информацията.

Изменение 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но 
ги представя по различен начин;

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните органи, но ги 
представя по начин, който е разбираем 
за широката общественост или 
отделни лица, без да се излага на риск 
качеството или надеждността на 
информацията;

Or. en
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Обосновка

Следва да се поясни, че представянето на информацията по различен начин трябва да 
разшири възможностите на пациентите да разбират по-добре информацията, за да 
ги представя по по-добър за пациентите начин.

Изменение 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но 
ги представя по различен начин;

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните органи,

Or. en

Обосновка

Не бива да се дава свобода на фармацевтичните предприятия да произвеждат 
листовки „свободен стил”, които биха отворили пътя за предоставянето на 
избирателна информация и биха довели до ситуация, в която ще бъдат 
разпространявани два вида листовки: официално одобрената версия и версията в 
свободен стил. Вместо това официалните листовки следва да станат по-добри и по-
достъпни за пациентите. По специално, член 59 от настоящата директива, който 
уточнява съдържанието на листовката, следва да бъде оптимизиран, така че да 
подобри качеството и яснотата на етикета и листовката.

Изменение 147
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
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Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) листовката с упътване;

Or. en

Обосновка

Не е ефективно да се позволи на фармацевтичната промишленост да изготвя 
документи като използва само някои елементи от обобщението на 
характеристиките на продукта, откъснати от останалите елементи, необходими за 
правилното им разбиране, и да създават листовки със свободен текст. Освен това би 
било объркващо да има два вида листовки в обръщение, едната официално одобрена, 
другата - пренаписана от производителя. Съществува риск  това да доведе до 
публикуването на промоционална информация за лекарствата, както и до 
административна тежест за здравните органи.

Изменение 148
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху 
околната среда, цените и 
фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката или предупреждения 
относно нежеланите реакции;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф е излишен, тъй като член 86 от съществуващата Директива 
2001/83/EО допуска „фактически, информационни съобщения (...) при условие че не 
включват претенции към продукта” (Изм. 11 предлага включването на „ информация 
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за екологичния риск от даден лекарствен продукт„). Важно е да се запази изразът 
„при условие че не включват „твърдения относно продукта”, за да се запази 
забраната за насочената пряко към потребителите реклама.

Изменение 149
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху 
околната среда, цените и 
фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката или предупреждения 
относно нежеланите реакции;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това отчасти повтаря съществуващите разпоредби в член 86, параграф 2. Авторът 
предлага да се добави информация относно въздействието върху околната среда в 
член 86, параграф2, като в този случай настоящата разпоредба става напълно 
излишна.

Изменение 150
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху 
околната среда, цените и 

в) информация за унищожаването на 
неупотребяваните лекарствени 
продукти или отпадъците, получени 
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фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката или предупреждения 
относно нежеланите реакции;

от лекарствени продукти, както и 
посочване на действащи системи за 
събиране.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни значението на информацията по отношение на 
въздействието върху околната среда на лекарството. Втората част на параграфа 
следва да бъде заличена, тъй като не е съобразена с член 86 от съществуващото 
законодателство, който позволява „фактически, информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, например, до промени в опаковката, 
предупреждения относно нежеланите реакции като част от общите лекарствени 
предпазни мерки, търговски каталози и ценови листи, при условие че не включват 
претенции към продукта”, които не са в приложното поле на дял VIII.

Изменение 151
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху 
околната среда, цените и 
фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката или предупреждения 
относно нежеланите реакции;

в) информация за унищожаването на 
неупотребяваните лекарствени 
продукти или отпадъците, получени 
от лекарствени продукти, както и 
посочване на действащи системи за 
събиране, при условие че няма 
претенции към продукта;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни значението на информацията по отношение на 
въздействието върху околната среда на лекарството и да се гарантира, че няма 
претенции към продукта. Втората част на параграфа следва да бъде заличена. По 
начинът по който се посочва в предложения член 100б, буква в), може да доведе до 
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обозначения от типа  "сега отпусканото по лекарско предписание лекарство XH е с 
20% по-евтино отколкото преди". Или "Сега новата LK кутия съдържа 30 таблетки 
повече отпреди". Това не бива да се допуска, тъй като очевидно ще става дума за 
реклама.

Изменение 152
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, наличността и цените и 
фактически, информационни 
съобщения, при условие че не се прави 
сравнение с предишно положение или 
с друг лекарствен продукт от същия 
вид, и референтни материали за 
определен лекарствен продукт, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, реимбурсиране или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се направят някои уточнения по отношение на информацията за 
цените и възстановяването на средства, така че титулярите на разрешението за 
търговия да не правят сравнения с предишни положения и с други сходни продукти, 
които сравнения биха оказали влияние на избора на пациента. Това има за цел да се 
гарантира, че информацията остава обективна и вярна, без всякакъв стимулиращ 
ефект за извършване на покупка. Би било полезно също така в списъка да се включи 
информация относно възстановяването на средствата, като пример за фактическа 
информация, която следва да се разреши по тази клауза.
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Изменение 153
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката или предупреждения 
относно нежеланите реакции;

Or. en

Изменение 154
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции, взаимодействия и 
противопоказания;

Or. en

Обосновка

Предупрежденията за взаимодействията и противопоказанията са също толкова 
важни, колкото и тези за нежеланите реакции.
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Изменение 155
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) периодичните актуализирани 
доклади за безопасност;

Or. en

Обосновка

Научните данни принадлежат на обществеността и следва да се предоставят на 
независими изследователи, които желаят да ги анализират с цел ранното 
идентифициране на рискове за безопасността. Да се позволи на фармацевтичната 
промишленост да изготвя документи, използвайки само някои елементи от 
обобщението на характеристиките на продукта и така да произвежда листовки в 
свободен стил, е неефикасно. Освен това може да се създаде объркване при наличието 
на два вида листовки - една официално одобрена и друга, пренаписана от 
производителя - тъй като това ще доведе до разпространяване на рекламна 
информация за лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, 
както и до административна тежест за органите на здравеопазването.

Изменение 156
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 

заличава се
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състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

Or. en

Обосновка

Титуляря на разрешението за пускане на пазара не бива да има правото да предоставя 
информация относно научни неинтервенционални трудове, тъй като те често са с 
рекламна цел и не са регламентирани.

Изменение 157
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Комисията отбеляза, че неинтервенционалните научни проучвания са „често с ниско 
качество и рекламен характер”. Освен това всеки вид информация, която е от 
значение и се отнася до изследванията, се включва в листовките за пациента и в 
обобщението на характеристиките на продукта, което е част от регистрационното 
досие за одобрение. Не е необходимо да се позволява на предприятията да избират 
само част от информацията, откъсвайки я от другите елементи, без който не е 
възможно правилното й разбиране. Представянето на конкретен лекарствен продукт 
следва да се разглежда като реклама.
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Изменение 158
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Според Европейската комисия (виж общественото допитване относно 
фармакологичната бдителност, точка 3.2.5) неинтервенционалните проучвания са 
често с ниско качество и рекламен характер. Следователно те не бива да бъдат 
ползвани като основа за информиране на обществеността. Представянето на 
конкретен лекарствен продукт като решение за предпазването от дадена болест или 
за нейното лекуване следва да се разглежда като реклама.

Изменение 159
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 

заличава се
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лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

Or. en

Обосновка

Параграфът се отнася до неодобрена от компетентните органи информация и става 
дума за прикрита „натрапвана“ информация, която може да доведе до неправилна 
употреба. Комисията отбеляза, че неинтервенционалните проучвания са често с 
ниско качество и рекламен характер. Всеки вид информация, която е от значение и се 
отнася до изследванията, се включва в листовките за пациента и в обобщението на 
характеристиките на продукта, което е част от регистрационното досие за 
одобрение; не е необходимо да се позволява на предприятията да изваждат елементи 
от обобщението на характеристиките извън техния контекст, тъй като съществува 
опасност от разпространение на рекламна информация сред обществеността.

Изменение 160
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложеното изменение се отнася до информация, която в процеса на регистрация 
на лекарствените продукти не е одобрена от компетентните органи и всъщност 
представлява прикрито „натрапвана“ информация. Всеки вид информация, която е 
от значение и се отнася до изследванията, се включва в листовките за пациента и в 
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обобщението на характеристиките на продукта, което е част от регистрационното 
досие за одобрение.

Изменение 161
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

г) друга информация относно 
лекарствени продукти, предоставяна 
съгласно разпоредбите на настоящия
дял, която отговаря на критериите, 
посочени в член 100г и няма за цел 
рекламирането на конкретен 
продукт.

Or. en

Обосновка

Формулировката на предложения текст е трудна за разбиране и за практическо 
приложение. Това би могло да доведе до различни практики в държавите-членки. Така 
например би застрашило също и предоставянето на информация относно клиничните 
изпитания, представяна в базите данни за прозрачност на клиничните изпитания, 
което очевидно ще бъде в ущърб на общественото здраве и не може да бъде в ничий 
интерес.

Изменение 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 
научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

г) мерки за превенция и медицинско
лечение. Тази информация се проверява 
от агенцията преди нейното 
предоставяне в съответствие член 
20б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
726/2004.

Or. en

Изменение 163
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) друга информация относно 
лекарствените продукти, отпускани 
по лекарско предписание, която се 
предоставя съгласно настоящия дял, 
като резултати от 
фармацевтичните и предклиничните 
тестове или клиничните изпитвания, 
които изпълняват критериите, 
посочени в член 100 г, и не рекламират 
отделен продукт.

Or. en

Обосновка

На пациентите следва да се предостави възможност да получават информация 
относно фармацевтичните и предклиничните тестове или клиничните изпитвания. 
Като се има предвид обаче търговската чувствителност на тези тестове и 
изпитвания, фармацевтичните дружества не могат да бъдат задължени да 
предоставят на разположение свързаната с тях документация; въпреки това следва 
да им се позволи да публикуват тази документация, ако желаят.
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Изменение 164
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 б – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предклиничните и клиничните 
данни за продукта.

Or. en

Обосновка

Научните данни принадлежат на обществеността и следва да се предоставят на 
независими изследователи, които желаят да ги анализират с цел ранното 
идентифициране на рискове за безопасността. Да се позволи на фармацевтичната 
промишленост да изготвя документи, използвайки само някои елементи от 
обобщението на характеристиките на продукта и така да произвежда листовки в 
свободен стил, е неефикасно. Освен това може да се създаде объркване при наличието 
на два вида листовки - една официално одобрена и друга, пренаписана от 
производителя - тъй като това ще доведе до разпространяване на рекламна 
информация за лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, 
както и до административна тежест за органите на здравеопазването. 

Изменение 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация на широката 
общественост или отделни лица 
относно разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
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телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

предписание, одобрени от 
компетентните органи, не се 
извършва по телевизията, радиото или 
във вестници, списания и подобни 
издания. Титулярят на разрешението 
за пускане на пазара има право да 
предоставя информацията, посочена 
в член 100б в интернет. Тази 
информация не се предоставя на 
широката общественост или на 
отделни лица без поискване или 
активно и се извършва само по 
следните канали за комуникация:

Or. en

Изменение 166
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика
или отделни лица за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, не се 
извършва по телевизията или радиото. 
То се извършва само по следните 
канали за комуникация:

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
съобщения на широката общественост
или отделни лица относно разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, не се 
извършва по телевизията, уеб 
телевизия, чрез видеоматериали, 
вестници, списания и подобни 
издания или радиото. То се извършва 
само посредством уебсайтовете на 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара, с цел да се предотврати 
активното разпространяване на 
нежелани материали сред широката 
общественост или отделни лица;

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на
нежелани материали, 
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разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;
в) писмени отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката публика.

Or. en

Обосновка

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH.
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Изменение 167
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика
или отделни лица за разрешени 

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
документи на широката общественост
относно разрешени лекарствени 
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лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, не се 
извършва по телевизията или 
радиото. То се извършва само по 
следните канали за комуникация:

продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, се извършва единствено 
посредством неговия уебсайт.

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;
б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;
в) писмени отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката публика.

Or. en

Обосновка

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Изменение 168
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация на широката 
общественост или отделни лица 
относно разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията, интернет сайтове,
радиото или вестници, списания и 
подобни издания. То се извършва само 
по следните канали за комуникация:

Or. en

Обосновка

Интернет сайтове следва да се добавят към списъка, тъй като те са популярен начин 
за осведомяването на обществеността.

Изменение 169
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация на широката 
общественост или отделни лица 
относно разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията, уеб телевизията, чрез 
видеоматериали, вестници, списания
и подобни публикации или радиото. То 
се извършва само по следните канали за 
комуникация:

Or. en
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Обосновка

Информацията за обществеността относно лекарствени продукти следва да се 
предоставя от титулярите на разрешения за пускане на пазара посредством 
специфични комуникационни канали, включително уебсайтовете на титулярите, така 
че обществеността, която се нуждае от информация относно дадено лекарство да 
знае къде лесно да я потърси и да е осведомена, че източникът ѝ е титулярят на 
разрешението. Когато информацията се разпространява посредством телевизия, 
интернет телевизия, радио или здравни публикации, пациентите не са защитени 
срещу нежелана информация и поради това такова разпространение не следва да бъде 
разрешено. Видеоматериалите по уебстраниците са удобна възможност за скрита 
реклама и във връзка с това не следва да бъдат разрешени.

Изменение 170
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Предоставянето от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация на широката 
общественост или отделни лица 
относно разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията, радиото или печатните 
средства за масова информация. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Or. en

Обосновка

Печатните материали, предоставени за разпространение сред пациентите, не са 
подходящ способ за разпространение на информация относно лекарствени продукти, 
отпускани само по лекарско предписание. Това би представлявало „натрапвана“ 
информация, докато обхватът на директивата следва да се ограничи до 
информацията, която се търси активно от пациентите. Следователно 
възможността за разпространение на информация чрез печатните средства за 
осведомяване следва да бъде премахната.
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Изменение 171
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията, предоставяна в публикации на здравна тематика, представлява 
нежелана форма за осведомяване. Във връзка с това те не са подходящ канал за 
предоставянето ѝ.

Изменение 172
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Членът на Комисията – г-н Ферхойген по-рано заяви, че всяко издание, което съдържа 
здравен раздел секция, би могла да се определи като „на здравна тематика“. Здравни 
раздели могат да бъдат открити в почти всяко печатно средство, от жълтата 
преса до сериозната преса. Това би направило възможно рекламирането в печатните 
средства за осведомяване. Тази клауза е едно от най-явните доказателства за 
неправилно основаното естество на настоящото предложение. Докато печатните 
средства за осведомяване биха искали да спечелят някой значителен нов клиент, това 
не би могло да е в интерес на общественото здраве.

Изменение 173
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията, предоставяна в публикации на здравна тематика, представлява 
нежелана форма за осведомяване и във връзка с това те не са подходящ канал за 
предоставянето ѝ.

Изменение 174
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица;

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията за обществеността относно издавани единствено по лекарско 
предписание лекарствени продукти следва да се предоставя от титулярите на 
разрешения за пускане на пазара единствено посредством специфични комуникационни 
канали, така че обществеността, която се нуждае от информация относно дадено 
лекарство да знае къде лесно да я потърси и да е осведомена, че източникът ѝ е 
титулярят на разрешението. Когато информацията се разпространява например 
посредством публикации на здравна тематика, пациентите не са защитени срещу 
нежелана информация и поради това такова разпространение не следва да бъде 
разрешено.

Изменение 175
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

а) брошури, листовки и други видове 
печатна информация, включително 
публикации на здравна тематика, 
определени от насоките на Комисията 
относно позволената информация, с 
изключение на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
общественост или отделни лица;

Or. en
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Обосновка

Не е ясно какво се има предвид под „публикации на здравна тематика“ като това 
може да доведе до различие в практиките в държавите-членки. Печатните 
материали все пак представляват и ще продължат да представляват основен начин 
за посрещане на потребността на пациентите и гражданите за подобрен достъп до 
информация за лекарствени продукти, отпускани само срещу лекарско предписание 
(напр. групите, които нямат достъп до интернет), при условие, че такава 
информация се търси от широката общественост. Важно е да се уточни, че подобни 
материали, както и други материали, определени от отделните държави-членки, с 
изключение на „натрапена“ информация относно лекарствени продукти, могат да 
бъдат предоставяни чрез класическите канали за масова информация.

Изменение 176
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

а) брошури, листовки, аудиовизуална 
информация и други видове печатна 
информация, включително 
публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
отделни лица;

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво се има предвид под „публикации на здравна тематика“ като това 
може да доведе до различие в практиките в държавите-членки. Въпреки това, 
печатни материали и други средства за осведомяване (например CD в подкрепа на 
безопасната и ефективна употреба на лекарствените продукти) представляват и ще 
продължат да представляват основен начин за посрещане на потребността на 
пациентите и гражданите за подобрен достъп до информация за лекарствени 
продукти (напр. на групите от населението, които нямат достъп до интернет). 
Важно е да се уточни, че подобни материали, както и други материали, определени 
от отделните държави-членки, с изключение на „натрапена“ информация, могат да 
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бъдат предоставяни чрез класическите канали за масова информация.

Изменение 177
Anja Weisgerber

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

а) публикации на здравна тематика, 
определени от насоките на Комисията 
относно позволената информация, 
като брошури, листовки и други 
видове печатна информация, 
включително медицински списания, 
подложени на партньорска проверка, 
с изключение на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
общественост или отделни лица;

Or. en

Обосновка

Директивата има за цел да се занимае с неравенствата в цяла Европа по отношение 
на достъпа на пациентите до информация; във връзка с това определението за 
„публикации на здравна тематика“ следва да бъде общо. Изменението пояснява, че 
публикациите на здравна тематика не включват средствата за масово осведомяване.

Изменение 178
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 

а) публикации на здравна тематика, 
определени от европейските насоки 
относно разрешената информация, с 
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нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

изключение на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
общественост или отделни лица;

Or. en

Обосновка

Ако се предостави възможност на държавите-членки да определят „публикациите на 
здравна тематика“, една основна цел на директивата – справянето с различията в 
целия ЕС по отношение на достъпа на пациентите и обществеността до информация 
(съображение 3) – няма да се постигне. Европейските насоки относно разрешената 
информация, предложени в член 100ж, параграф 2, ще гарантират справедлив достъп 
до информация на всички пациенти във всички държави-членки на ЕС.

Изменение 179
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове и други 
електронни източници, съдържащи 
информация за лекарствени продукти, с 
изключение на нежелано 
разпространяване сред гражданите 
на масови съобщения, като например 
електронни писма и телефонни 
текстови съобщения с многобройни 
получатели;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че се разрешава доставянето на високо-качествена, 
непромоционална по характер информация чрез електронни източници, които не са 
непременно интернет сайтове. Вече съществуват средства за електронна 
комуникация, различни от интернет сайтове, чрез които желаещите могат да 
получат достъп до справочна информация (напр. текстови страници, достъпни чрез 
телевизионните приемници, или чрез телефонните системи). Интернет също става 
все по-динамичен и не се ограничава с предлагането на статични сайтове. Важно е 
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директивата да отговаря на изискванията на бъдещето.

Изменение 180
Miroslav Ouzký

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове и други 
електронни източници, съдържащи 
информация, с изключение на 
нежелано разпространяване сред 
гражданите на масови съобщения,
като например електронни писма и 
телефонни текстови съобщения с 
многобройни получатели;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че се разрешава доставянето на високо-качествена, 
непромоционална по характер информация чрез електронни източници, които не са 
непременно интернет сайтове. Важно е директивата да отговаря на изискванията на 
бъдещето, тъй като интернет става все по-динамичен и не се ограничава с 
предлагането на статични сайтове. Единствено приемливо е предоставянето на 
информация, която пациентите търсят („изтегляне“); „натрапването“ на нежелана 
информация е неприемливо. Споменаването на масовите съобщения подчертава 
разликата между „изтеглянето“ и „натрапването“ на информация и укрепва 
забраната за разпространяване на нежелана информация.

Изменение 181
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове на титулярите на 
разрешение за пускане на пазара за 
лекарствени продукти, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
отделни лица;

Or. fr

Обосновка

Сведенията относно лекарствените продукти не трябва да се разпространяват по 
всякакви интернет сайтове. Титулярите на разрешение за пускане на пазара 
отговарят за съдържанието, което се предоставя онлайн.

Изменение 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
лекарствени продукти, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
отделни лица;

Or. en

Обосновка

Трябва да се поясни, че непромоционалната по характер информация относно 
лекарствените продукти, предоставяна от титулярите на разрешения за пускане на 
пазара на широката общественост, следва да се публикува на техните уебсайтове.
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Изменение 183
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) собствени интернет сайтове на 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица;

Or. en

Обосновка

Изключително важно е пациентът да е в състояние да види от пръв поглед кой е 
притежателят на уебсайта. Това може да се гарантира (в допълнение към ясно 
формулирани и видими данни на притежателя) единствено посредством гарантиране, 
че URL адресът на уебсайта включва наименованието на титуляря на разрешението 
за пускане на пазара. Прозрачността е от съществено значение: пациентът трябва 
да знае кой е авторът на предоставената информация (например фармацевтични 
компании, здравни специалисти, здравни осигурители) и също така е важно да умее да 
различава лесно между законните и незаконните уебсайтове.

Изменение 184
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара за 
лекарствени продукти, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
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отделни лица;

Or. en

Изменение 185
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) писмени отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката публика.

в) отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката общественост.

Or. en

Обосновка

Пациентите често изискват незабавно и пряко разяснение на информацията, 
предоставена от листовката на упътването в опаковката на продукта или желаят 
да получат допълнителна информация. Ако съществува изискване отговорът да бъде 
само в писмена форма, това би довело до забавяне за пациентите, което при 
определени обстоятелства би могло да има отрицателни последици за тяхното 
здраве. Следователно, на отделните запитвания относно медицинска информация, 
следва да бъде възможно да се отговори и в писмена и в устна форма.

Изменение 186
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в – параграф 1a и 1 б(нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато националните компетентни 
органи считат за целесъобразно, те 
могат също така да предоставят 
информация относно лекарствените 
продукти и друга релевантна здравна 
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информация на широката 
общественост чрез споразумения с 
доставчици на интернет услуги, 
които могат да предоставят 
информация от обществен интерес в 
съответствие с член 21, параграф 4 
от Директива 2009/136/ЕО относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги.
В този случай информацията трябва 
да се предоставя със същите 
средства, използвани за редовната 
комуникация между предприятията и 
техните абонати. Тъй като 
информацията относно 
лекарствените продукти не попада в 
обхвата на член 21, параграф 4 от 
Директива 2009/136/ЕО, 
доставчиците на интернет услуги 
могат да изискват от националните 
органи заплащане за предоставянето 
на посочената информация.“

Or. en

Обосновка

Публичните съобщения, предвидени в Директива 2009/136/ЕО, са свързани с 
електронни съобщителни услуги. Информацията относно лекарствените продукти и 
по-широката здравна информация обаче също биха могли да бъдат от обществен 
интерес. Тъй като този вид информация не попада в обхвата на разпоредбите на 
Директивата относно универсалната услуга, се предлага рамката да се използва въз 
основа на доброволни споразумения между доставчиците на интернет услуги и 
националните органи. Този канал следва да се използва само когато националните 
органи считат, че той е необходим и че има добавена стойност от гледна точка на 
ефективността в сравнение с другите редовни канали.

Изменение 187
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съдържанието и представянето на 
информация за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
разпространявана от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
отговарят на следните условия:

заличава се

a) трябва да е обективна и 
непредубедена; в това отношение, ако 
информацията посочва ползите от 
даден лекарствен продукт, то 
рисковете също следва да бъдат 
упоменати;
б) трябва да взема под внимание 
общите нужди и очаквания на 
пациентите;
в) трябва да се основава на 
доказателства, да може да бъде 
проверена и да съдържа означение 
относно степента на 
доказателството;
г) трябва да е актуална и да посочва 
датата на публикуването или на 
последната ревизия на 
информацията;
д) трябва да е достоверна, да 
съответства на фактите и да не е 
заблуждаваща;
е) трябва да е разбираема за 
широката публика или за отделните 
лица;
ж) трябва ясно да обозначава 
източника на информация, като 
отбелязва името на нейния автор и 
посочва препратки към 
документацията, върху която 
информацията се основава;
з) трябва да не противоречи на 
обобщението на характеристиките 
на продукта, етикетирането и 
листовката с упътване на 
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лекарствения продукт, както са 
одобрени от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Изброените „условия“ са нереалистични и не осигуряват полезна за пациентите 
информация (данните относно диабета от форума на фармацевтите, изпратени за 
консултации през май 2007 г., се основаваха на тези „критерии за качество“, но 
единодушно бяха оценени като безполезни и с посредствено качество).

Изменение 188
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съдържанието и представянето на 
информация за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, 
разпространявана от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
отговарят на следните условия:

заличава се

a) трябва да е обективна и 
непредубедена; в това отношение, ако 
информацията посочва ползите от 
даден лекарствен продукт, то 
рисковете също следва да бъдат 
упоменати;
б) трябва да взема под внимание 
общите нужди и очаквания на 
пациентите;
в) трябва да се основава на 
доказателства, да може да бъде 
проверена и да съдържа означение 
относно степента на 
доказателството;
г) трябва да е актуална и да посочва 
датата на публикуването или на 
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последната ревизия на 
информацията;
д) трябва да е достоверна, да 
съответства на фактите и да не е 
заблуждаваща;
е) трябва да е разбираема за 
широката публика или за отделните 
лица;
ж) трябва ясно да обозначава 
източника на информация, като 
отбелязва името на нейния автор и 
посочва препратки към 
документацията, върху която 
информацията се основава;
з) трябва да не противоречи на 
обобщението на характеристиките 
на продукта, етикетирането и 
листовката с упътване на 
лекарствения продукт, както са 
одобрени от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Докато информацията се ограничава до официални документи, не е необходимо да се 
налагат критерии за качество.

Изменение 189
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да взема под внимание 
общите нужди и очаквания на 
пациентите;

б) то трябва да бъде ориентирано към 
пациентите, за да отговаря по-добре 
на техните нужди;

Or. en
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Обосновка

Преформулиране на текста, за да се отрази по-добре една от основните цели на 
предложението, а именно да се предоставя информация, която пациентите желаят и 
която отговаря по-добре на техните индивидуални нужди.

Изменение 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В рамките на една година след 
влизане в сила на настоящата 
директива, Комисията, след публични 
консултации с организации на 
пациентите и потребителите, 
организации на лекарите и 
фармацевтите, с държавите-членки 
и други заинтересовани страни, 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка относно 
четливостта и точността на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване и стойността им за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването. След анализ на 
горепосочените данни, ако е 
целесъобразно, Комисията представя 
предложения за насоки за подобрение 
на подредбата и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките 
на продукта и на листовките с 
упътване, за да се гарантира, че те са 
ценен източник на информация за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването.
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Or. en

Обосновка

Приоритетът е да се подобри четливостта, яснотата и разбираемостта на 
обобщенията на характеристиките на продукта и на листовките с упътване във 
всички държави-членки.

Изменение 191
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5 – уводна част
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тази информация следва да включва: 2. Всяко от фактическите, 
информационни съобщения относно 
разрешените лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, 
посочени в член 86, параграф 2, 
разпространявани от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
сред широката общественост следва 
да включва:

Or. en

Обосновка

Важно е да се предотврати основаните на факти  информативни съобщения да се 
използват единствено като „припомняща реклама“ или като средства за укрепване на 
имиджа и наименованието на титуляря на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 192
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5 – уводна част
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тази информация следва да включва: 2. Всяко от фактическите, 
информационни съобщения относно 
разрешените лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание,
посочени в член 86, параграф 2, 
разпространявани от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара 
сред широката общественост следва 
да включва:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се уточни, че този член се отнася до информацията, предоставяна 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 193
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) означение, че информацията има за 
цел да допълни, а не да замести, 
отношенията между пациента и 
здравните специалисти и ако пациентът 
има нужда от разяснения по 
предоставената информация, следва да 
се обърне към здравен специалист;

б) означение, че съобщението има за 
цел да допълни, а не да замести, 
отношенията между пациента и 
здравните специалисти и ако пациентът 
има нужда от разяснения по 
предоставената информация, следва да 
се обърне към здравен специалист;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предотврати основаните на факти  информативни  съобщения да се 
използват единствено като „припомняща реклама“ или като средства за укрепване на 
имиджа и наименованието на титуляря на разрешението за пускане на пазара.
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Изменение 194
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара;

в) означение, което в началото си 
посочва, че съобщението се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара или от 
негово име;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предотврати основаните на факти  информативни съобщения да се 
използват единствено като „припомняща реклама“ или като средства за укрепване на 
имиджа и наименованието на титуляря на разрешението за пускане на пазара.

Изменение 195
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара;

в) означение, че информацията се 
разпространява от [наименование на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара];

Or. en

Обосновка

Формулировката „титуляр на разрешението за пускане на пазара“ не е широко 
използвано и не се разбира от широката общественост. Потребителите имат 
правото да знаят наименованието на дружеството, което плаща за предоставяне на 
информацията и носи отговорност за нейното съдържание.
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Изменение 196
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара;

в) означение, че информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара или от негово име, като се 
посочва неговото наименование;

Or. en

Обосновка

Разпространението може да се извършва от трета страна от името на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара. Възможно е лицата, които четат обозначението, да 
не са запознати с термина „титуляр на разрешение за пускане на пазара“. 
Обозначение, в което е включено наименованието на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, е по-смислено и разбираемо.

Изменение 197
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) пощенски или електронен адрес, 
което позволява на лица от широката 
публика да изпращат коментари на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара.

г) пощенски или електронен адрес, 
което позволява на лица от широката 
общественост да изпращат коментари 
или да изискват допълнителна 
информация от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара.

Or. en
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Обосновка

(Обосновката не се отнася до българския текст).

Изменение 198
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) пощенски или електронен адрес, 
което позволява на лица от широката 
общественост да изпращат 
коментари на компетентните 
национални органи;

Or. en

Обосновка

Широката общественост следва да знае към кой от органите да се обърне, в случай 
че информацията е заблуждаваща или неподходяща.

Изменение 199
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) пощенски или електронен адрес, 
позволяващ на лица от широката 
общественост да изпращат 
коментари на компетентните 
национални органи;

Or. en
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Обосновка

Ако читателят забележи, че информацията е заблуждаваща или неподходяща, той 
следва да е осведомен към кого да се насочи, за да внесе жалба. Съобщението относно 
докладването на странични ефекти съответства на разпоредбите на директивата 
относно фармакологичната бдителност.

Изменение 200
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) пощенски или електронен адрес, 
позволяващ на лица от широката 
общественост да изпращат 
коментари на компетентните 
национални органи;

Or. en

Изменение 201
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съобщение, в което се посочва, че 
широката общественост се насърчава 
да съобщава за всички подозирани 
нежелани реакции на лекарствения 
продукт на своя лекар, фармацевт, 
специалист в областта на 
здравеопазването или на 
компетентния национален орган и се 
посочва наименованието и 
електронния адрес, пощенския адрес 
и/или телефонния номер на 
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компетентния национален орган.

Or. en

Изменение 202
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съобщение, в което се посочва, че 
членовете на широката 
общественост следва да съобщават за 
всички подозирани нежелани реакции 
на своя лекар, фармацевт, специалист 
в областта на здравеопазването или 
на компетентния национален орган.

Or. en

Обосновка

Съобщение в съответствие с компромиса, изготвен в контекста на законодателната 
процедура относно фармакологичната бдителност.

Изменение 203
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 2 – буква гб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съобщение, в което се посочва, че 
членовете на широката 
общественост се насърчават да 
съобщават за отрицателни 
странични ефекти на отпусканите 
по лекарско предписание лекарствени 



PE441.215v02-00 136/208 AM\817858BG.doc

BG

продукти на своя лекар, фармацевт 
или на компетентния национален 
орган.

Or. en

Обосновка

Съобщението относно докладването на странични ефекти съответства на 
разпоредбите на директивата относно фармакологичната бдителност.

Изменение 204
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията не включва: 3. Тези основаните на факти  
информативни съобщения не 
включват:

Or. en

Обосновка

Единствено надеждна сравнителна информация може да даде възможност на 
пациентите да правят информиран избор. Важно е да се предотврати основаните на 
факти  информативни съобщения да се използват като претекст за 
разпространяване на реклами.

Изменение 205
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

заличава се

Or. en

Обосновка

За съжаление, сравнения между лекарствени продукти все още не се правят. Във 
връзка с това не е необходимо те да се споменават тук.

Изменение 206
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е да се предотврати основаните на факти  информативни съобщения да се 
използват като претекст за разпространяване на реклами. Следва да се постави 
допълнителен акцент върху разграничаването на понятията информация и реклама.

Изменение 207
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г– параграф 3 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

заличава се

Or. en

Обосновка

Единствено надеждна сравнителна информация може да даде възможност на 
пациентите да правят информиран избор. Важно е да се предотврати фактическите, 
информационни съобщения да се използват като претекст за разпространяване на 
реклами.

Изменение 208
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

а) сравнения между лекарствени 
продукти по отношение на тяхното 
качество, безопасност и ефикасност, 
ако се разпространяват от титуляри 
на разрешение за пускане на пазара, с 
изключение на:
– случаите, когато тези сравнения са 
включени в официално одобрени 
документи като обобщението на 
характеристиките на продукта;
– случаите, когато тези сравнения се 
основават на сравнителни научни 
изследвания, публикувани от 
съответните национални органи или 
Европейската агенция по 
лекарствата;
– случаите, когато тези сравнения се 
съдържат в обобщението към 
Европейския доклад за обществена 
оценка, посочено в член 13 от 
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Регламент (ЕО) № 726/2004, в което се 
изброяват останалите налични 
терапевтични възможности и се 
посочва дали новият лекарствен 
продукт носи терапевтична 
стойност.

Or. en

Обосновка

В обобщението на характеристиките на продукта и листовките на някои 
лекарствени продукти се съдържат сравнения. Изключването на тези съществуващи 
сравнения би довело до изискване информацията, предоставяна от титулярите на 
разрешението за пускане на пазара, да бъде непълна. Това също би могло да се отрази 
неблагоприятно на процеса на одобрение. Не следва да се въвеждат ограничения по 
отношение на сравнителните научни изследвания на качеството, безопасността и 
ефикасността на различни лекарствени продукти от независими национални органи и 
Европейската агенция по лекарствата, тъй като те могат да бъдат ценен източник 
на информация за потребителя.

Изменение 209
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква aa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всяко стимулиране или 
насърчаване към потребление на 
лекарствения продукт;

Or. en

Обосновка

Важно е да се предотврати фактическите, информационни съобщения да се 
използват като претекст за разпространяване на реклами. Следва да се постави 
допълнителен акцент върху разграничаването на понятията информация и реклама.
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Изменение 210
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно други 
лекарствени продукти, за които 
фармацевтичното дружество не е 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Дезинформационни кампании от страна на трети дружества относно лекарствени 
продукти, получили разрешение за пускане на пазара от компетентните органи, 
трябва да бъдат забранени с всички възможни средства. Забраната следва да се 
разшири и да включва рекламирането и информирането на специалистите в областта 
на здравеопазването. В предварителния доклад относно проучването на 
фармацевтичния сектор насочените към обществеността дезинформационни 
кампании относно генерични лекарствени продукти от страна на развойни 
дружества са идентифицирани като една от стратегиите за забавяне.

Изменение 211
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В рамките на три години след 
влизане в сила на настоящата 
директива, Комисията, след публични 
консултации с участието на 
организации на пациентите и 
потребителите, организации на 
лекарите и фармацевтите, с 
държавите-членки и други 
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заинтересовани страни, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за оценка относно 
четливостта и точността на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване и стойността им за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването. След анализ на 
горепосочените данни, ако е 
целесъобразно, Комисията представя 
предложения за насоки за подобрение 
на подредбата и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките 
на продукта и на листовките с 
упътване, за да се гарантира, че те са 
ценен източник на информация за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването.

Or. en

Обосновка

Приоритетът е да се подобри четливостта, яснотата и разбираемостта на 
обобщенията на характеристиките на продукта и на листовките с упътване във 
всички държави-членки.

Изменение 212
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация 
за отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, 

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
възпроизвеждат последната 
актуализирана, одобрена от 
компетентните органи версия на 
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възпроизвеждат обобщението на 
характеристиките на продукта и на 
листовката на съответните лекарствени 
продукти на официалните езици на 
държавите-членки, в които продуктите 
са разрешени.

обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните отпускани по лекарско 
предписание лекарствени продукти, 
които предлагат на пазара, на 
официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

Or. en

Обосновка

Документите относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско 
предписание следва да бъдат актуални.

Изменение 213
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните лекарствени продукти на 
официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
вярно обобщението на 
характеристиките на продукта и на 
листовката на съответните лекарствени 
продукти на официалните езици на 
държавите-членки, в които продуктите 
са разрешени.

Or. fr



AM\817858BG.doc 143/208 PE441.215v02-00

BG

Изменение 214
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация
за отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните лекарствени продукти 
на официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се предоставят документи за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
вярно обобщението на 
характеристиките на продукта и на 
листовката на лекарствените продукти 
на официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

Or. en

Обосновка

Предоставяната информация следва да бъде възпроизведена без промени или пропуски.

Изменение 215
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – Параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
вярно обобщението на 
характеристиките на продукта и на 
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съответните лекарствени продукти на 
официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

листовката на съответните лекарствени 
продукти на официалните езици на 
държавите-членки, в които продуктите 
са разрешени.

Or. en

Обосновка

Одобрената информация следва да бъде възпроизведена без промени или пропуски.

Изменение 216
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират, 
че всяка интернет страница на 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара, която се отнася до 
отпускан по лекарско предписание 
лекарствен продукт, съдържа 
забележима препратка към 
съответната уебстраница на базата 
данни на Общността, посочена в член 
57, параграф 1, буква л) и член 57, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„базата данни EudraPharm“).

Or. en

Обосновка

Препратката към базата данни EudraPharm, разработена като източник на 
информация за всички лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, 
разрешени в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, би 
повишила осведомеността на обществеността относно съществуването на тази 
база данни на Общността, която предлага широк набор от функции и възможности 
за търсене.



AM\817858BG.doc 145/208 PE441.215v02-00

BG

Изменение 217
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират, 
че всяка интернет страница на 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара, която се отнася до 
отпускан по лекарско предписание 
лекарствен продукт, включва 
препратка към съответната 
уебстраница на базата данни на 
Общността, посочена в член 57, 
параграф 1, буква л) и член 57, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 и към националния или 
общностния интернет портал за 
безопасност, посочен в член 106 на 
настоящата директива и член 26 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004.

Or. en

Обосновка

Препратката към базата данни EudraPharm би повишила осведомеността относно 
този полезен източник на информация за пациентите, който предлага широк набор 
от функции и възможности за търсене. Препратката към националните и
общностни уеб портали относно безопасността би позволила на пациентите да имат 
достъп до допълнителна информация относно безопасността на лекарствения 
продукт.

Изменение 218
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите-членки гарантират, 
че всяка интернет страница на 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара, която се отнася до 
отпускан по лекарско предписание 
лекарствен продукт, съдържа 
препратка към съответната 
уебстраница на базата данни на 
Общността, посочена в член 57, 
параграф 1, буква л) и член 57, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„базата данни EudraPharm“).

Or. en

Обосновка

Подобна препратка към базата данни EudraPharm, разработена като източник на 
информация за всички лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба, 
разрешени в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, би 
спомогнала за  повишаване на осведомеността на обществеността относно 
съществуването на тази база данни на Общността, която предлага широк набор от 
функции и възможности за търсене.

Изменение 219
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията възпроизвежда в 
базата данни EudraPharm и 
компетентните органи на 
държавите-членки възпроизвеждат 
на своите интернет сайтове 
последната актуализирана версия на:
– одобреното обобщение на 
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характеристиките на продукта;
– одобрената листовка с упътване;
– макетите на вторичната и 
първичната опаковка, както и на 
всякакви включени изделия;
– докладите за обществена оценка 
(PAR) и, когато са налични, техните 
обобщения, написани по разбираем за 
обществеността начин.
Компетентните органи на 
държавите-членки включват 
препратка към съответната 
уебстраница на базата данни 
EudraPharm във всяка интернет 
страница, която се отнася до 
отпускан по лекарско предписание 
лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Важно е разликите да се премахнат посредством осигуряване на обществен достъп 
до законосъобразна информация (етикетиране, обобщения на характеристиките на 
продукта, листовки с упътване за употреба, модели на опаковки) и научна 
информация (доклади за обществена оценка) както на национално равнище във всяка 
държава-членка, така и на равнище на Общността. Включването на препратка от 
уебсайта на националния компетентен орган към базата данни EudraPharm, би 
спомогнало за повишаване на осведомеността на обществеността относно 
съществуването на тази база данни на Общността, която предлага широк набор от 
функции и възможности за търсене.

Изменение 220
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията възпроизвежда в 
базата данни EudraPharm и 
компетентните органи на 
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държавите-членки възпроизвеждат 
на своите интернет сайтове 
последната актуализирана версия на:
– одобреното обобщение на 
характеристиките на продукта;
– одобрената листовка с упътване;
– макетите на вторичната и 
първичната опаковка, както и на 
всякакви включени изделия;
– докладите за обществена оценка 
(PAR) и, когато са налични, техните 
обобщения, написани по разбираем за 
обществеността начин.
Компетентните органи на 
държавите-членки включват 
препратка към съответната 
уебстраница на базата данни 
EudraPharm във всяка интернет 
страница, която се отнася до 
отпускан по лекарско предписание 
лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Важно е разликите да се премахнат посредством осигуряване на обществен достъп 
до законосъобразна информация (етикетиране, обобщения на характеристиките на 
продукта, листовки с упътване за употреба, модели на опаковки) и научна 
информация (доклади за обществена оценка) както на национално равнище във всяка 
държава-членка, така и на равнище на Общността. Подобна препратка от уебсайта 
на националната регулаторна агенция по лекарствата към базата данни EudraPharm, 
би спомогнала за повишаване на осведомеността на обществеността относно 
съществуването на тази база данни на Общността, която предлага широк набор от 
функции и възможности за търсене.

Изменение 221
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предоставят 
на уебсайтовете на националните 
компетентни органи одобрената и 
актуализирана версия на 
обобщението на характеристиките 
на продукта, етикетирането и 
листовката с упътване за употреба 
към опаковката, обществено 
достъпната версия на доклада за 
оценка и неговото обобщение, когато 
е приложимо.
Съответните уебсайтове на 
националните компетентни органи 
съдържат препратка към уебсайта 
на базата данни EudraPharm.

Or. en

Обосновка

Задълженията на компетентните органи трябва да се изложат ясно.

Изменение 222
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 100д – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите-членки предоставят 
на уебсайта на националните 
компетентни органи одобрената и 
актуализирана версия на 
обобщението на характеристиките 
на продукта, етикетирането и 
листовката с упътване за употреба 
към опаковката, обществено 
достъпната версия на доклада за 
оценка и неговото обобщение, когато 
е приложимо. Уебсайтовете на 
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националните компетентни органи 
съдържат препратка към уебсайта 
на базата данни EudraPharm.

Or. en

Обосновка

Съществуващото законодателство вече изисква от държавите-членки да 
предоставят тази информация, но е важно това задължение да се уточни и да се 
гарантира, че потребителите могат да получат достъп до тази информация 
посредством интернет.

Изменение 223
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – Параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В обобщението на Европейския 
доклад за обществена оценка, 
посочено в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, се изброяват останалите 
налични терапевтични възможности 
и се посочва дали новият лекарствен 
продукт има осезаемо терапевтично 
предимство.

Or. en

Обосновка

Единствено надеждна сравнителна информация може да даде възможност на 
пациентите да правят информиран избор. Някои обобщения на характеристики на 
продукта и листовки с упътване вече съдържат подобна сравнителна информация. 
Това трябва да стане общо за всички тях и да се представя систематично в един и 
същ раздел от обобщенията на Европейския доклад за обществена оценка. Например в 
раздела „Защо този продукт е получил одобрение?“ следва да се изброяват 
останалите налични терапевтични алтернативи и дали новият продукт води до 
осезаемо терапевтично предимство („добавена терапевтична стойност“ по 
отношение на ефективността, безопасността или удобството).
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Изменение 224
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В обобщението на Европейския 
доклад за обществена оценка, 
посочено в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, се изброяват останалите 
налични терапевтични възможности 
и се посочва дали новият лекарствен 
продукт има осезаемо терапевтично 
предимство.

Or. en

Обосновка

Единствено надеждна сравнителна информация може да даде възможност на 
пациентите да правят информиран избор. Някои обобщения на характеристики на 
продукта и листовки с упътване вече съдържат подобна сравнителна информация. 
Това трябва да стане общо за всички тях и да се представя систематично в един и 
същ раздел от обобщенията на Европейския доклад за обществена оценка. Например в 
раздела „Защо този продукт е получил одобрение?“ следва да се изброяват 
останалите налични терапевтични алтернативи и дали новият продукт води до 
осезаемо терапевтично предимство („добавена терапевтична стойност“ по 
отношение на ефективността, безопасността или удобството).

Изменение 225
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Към обобщението на Европейския 
доклад за обществена оценка, 
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посочено в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, се добавя препратка 
(хиперлинк) към съответните 
проучвания в базата данни за 
клиничните изпитвания, предвидена в 
член 11 от Директива 2001/20/ЕО 
(наричана по-нататък „базата данни 
EudraCT“).

Or. en

Обосновка

Подобна препратка към базата данни EudraCT би улеснила достъпа до научните 
резултати от проучванията.  Научните резултати от проучванията са съществени 
за разработването на надеждна информация и нейното разбиране.

Изменение 226
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО 
Член 100 д – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 100д се добавя следният 
параграф:
1в. Към обобщението на Европейския 
доклад за обществена оценка, 
посочено в член 13 от Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, се добавя препратка 
(хиперлинк) към съответните 
проучвания в базата данни за 
клиничните изпитания, предвидена в 
член 11 от Директива 2001/20/ЕО 
(наричана по-нататък „базата данни 
EudraCT“).

Or. en

Обосновка

Подобна препратка към базата данни EudraCT би улеснила достъпа до научните 
резултати от проучванията.  Научните резултати от проучванията са съществени 
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за разработването на надеждна информация и нейното разбиране.

Изменение 227
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
запитванията за информация към 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара относно отпускан по лекарско 
предписание лекарствен продукт от 
страна на лице от широката публика
могат да бъдат съставени на всеки от 
официалните езици на Общността, 
които са официални езици и в 
държавите-членки, в които 
лекарственият продукт е разрешен. 
Отговорът се съставя на езика на 
запитването.

2. Държавите-членки гарантират, че 
запитванията за информация към 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара относно отпускан по лекарско 
предписание лекарствен продукт от 
страна на лице от широката 
общественост могат да бъдат съставени 
на всеки от официалните езици на 
Общността, които са официални езици и 
в държавите-членки, в които 
лекарственият продукт е разрешен. 
Отговорът се съставя на езика на 
запитването. Запитването и 
отговорът се съхраняват от 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара за период от 10 години след 
запитването и се предоставят при 
поискване на компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Титулярите на разрешения за пускане на пазара трябва да съхраняват въпросите, 
повдигнати от страна на обществеността, както и отговорите, с цел контрол от 
страна на компетентните национални органи при поискване от тяхна страна.

Изменение 228
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
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Директива 2001/83/ЕО
Член 100 д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
запитванията за информация към 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара относно отпускан по лекарско 
предписание лекарствен продукт от 
страна на лице от широката публика
могат да бъдат съставени на всеки от 
официалните езици на Общността, 
които са официални езици и в 
държавите-членки, в които
лекарственият продукт е разрешен. 
Отговорът се съставя на езика на 
запитването.

2. Държавите-членки гарантират, че 
запитванията за информация към 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара относно отпускан по лекарско 
предписание лекарствен продукт от 
страна на лице от широката широката 
общественост могат да бъдат съставени 
на всеки от официалните езици на 
Общността, които са официални езици и 
в държавите-членки, в които 
лекарственият продукт е разрешен. 
Отговорът се съставя на езика на 
запитването. Отговорите се пазят за 
предоставяне за инспекции от страна 
на компетентните национални 
органи.

Or. en

Обосновка

Титулярят на разрешението за пускане на пазара трябва да запазва отговорите, за да 
позволи лесен контрол от страна на компетентните национални органи.

Изменение 229
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да създават прекомерна 
тежест за титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
държавите-членки гарантират, че
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара правят 
предоставяната в съответствие с 

1. Държавите-членки правят 
предоставяната в съответствие с 
настоящия дял информация достъпна за 
хора с увреждания.
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настоящия дял информация достъпна за 
хора с увреждания.

Or. en

Изменение 230
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 е – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да създават прекомерна 
тежест за титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
държавите-членки гарантират, че 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара правят
предоставяната в съответствие с 
настоящия дял информация достъпна за 
хора с увреждания.

1. Държавите-членки правят 
предоставяната в съответствие с 
настоящия дял информация достъпна за 
хора с увреждания.

Or. en

Обосновка

Достъпността на важната здравна информация за хора с увреждания е отговорност 
на държавите-членки.

Изменение 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 

1. Държавите-членки гарантират, че 
злоупотреби се избягват, като 
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методи за мониторинг с цел избягване 
на злоупотреби при 
разпространяването на информация 
за разрешени лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание, от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара сред 
широката публика или отделни лица.

гарантират, че единствено 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара предоставя информация и 
само такава информация, която е 
била одобрена от компетентните 
органи относно одобрените 
лекарствени средства, отпускани по 
лекарско предписание, и само под 
формата, одобрена за 
разпространение сред широката 
общественост или отделни лица. Като 
дерогация държавите-членки могат 
да продължат онези видове 
механизми за контрол, които са били 
прилагани преди 31.12.2008 г. 
Комисията проверява и одобрява тези 
механизми.

Or. en

Изменение 232
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 
методи за мониторинг с цел избягване 
на злоупотреби при 
разпространяването на информация
за разрешени лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание, от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара сред широката 
публика или отделни лица.

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 
методи за мониторинг с цел избягване 
на злоупотреби при предоставянето на 
съобщения относно разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара на широката общественост или 
отделни лица.

Or. en

Обосновка

Мерките, предназначени да контролират последващо, пряко насочена към 
потребителите реклама в САЩ и рекламата, пряко насочена към предписващите 



AM\817858BG.doc 157/208 PE441.215v02-00

BG

лекарствени продукти в Европа, съвсем явно се провалиха. Съответните 
„регулаторни органи” обикновено констатират нарушенията със закъснение, често 
пъти, когато вредата вече е нанесена, а и срещат затруднения при налагането на 
санкции. Мерки като „саморегулиране“ или „сърегулиране“, дори и да се основават на 
„кодекс за поведение“, не могат да гарантират независимостта на контрола в 
достатъчна степен.

Изменение 233
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
съществуват адекватни и ефективни 
методи за мониторинг с цел избягване 
на злоупотреби при разпространяването 
на информация за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара сред широката публика или 
отделни лица.

1. Държавите-членки и Европейската 
комисия гарантират, че съществуват 
адекватни и ефективни методи за 
мониторинг с цел избягване на 
злоупотреби при разпространяването на 
информация за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, от титуляря на разрешение 
за пускане на пазара сред широката 
общественост или отделни лица.

Or. en

Обосновка

Като се имат предвид предизвикателствата, с които се срещат някои държави-
членки при установяването и прилагането на подходяща система за мониторинг, от 
голямо значение е Европейската комисия да играе по-сериозна роля в подкрепа на 
мониторинга.

Изменение 234
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Такива методи се основават на контрол 
на информацията преди нейното
разпространение освен когато:

 Такива методи се основават на контрол 
на съобщенията преди тяхното
разпространение освен когато:

Or. en

Обосновка

Мерките, предназначени да контролират последващо, пряко насочена към 
потребителите реклама в САЩ и рекламата, пряко насочена към предписващите 
лекарствени продукти в Европа, съвсем явно се провалиха. Съответните 
„регулаторни органи” обикновено констатират нарушенията със закъснение, често 
пъти, когато вредата вече е нанесена, а и срещат затруднения при налагането на 
санкции. Мерки като „саморегулиране“ или „сърегулиране“, дори и да се основават на 
„кодекс за поведение“, не могат да гарантират независимостта на контрола в 
достатъчна степен.

Изменение 235
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100ж – параграф 1 – алинея 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– съдържанието на информацията е 
вече одобрено от компетентните органи; 
или

– документите са вече одобрени от 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

не е необходим контрол на предоставяната информация, що се отнася до вече 
одобрените от компетентните органи документи.
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Изменение 236
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– в еднаква степен е осигурен 
адекватен и ефективен мониторинг 
посредством различен механизъм.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предварителното разрешение е единственият приемлив начин за контрол.

Изменение 237
Gilles Pargneaux

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– в еднаква степен е осигурен 
адекватен и ефективен мониторинг 
посредством различен механизъм.

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките, предназначени да контролират последващо, пряко насочена към 
потребителите реклама в САЩ и рекламата, пряко насочена към предписващите 
лекарствени продукти в Европа, съвсем явно се провалиха. Съответните 
„регулаторни органи” обикновено констатират нарушенията със закъснение, често 
пъти, когато вредата вече е нанесена, а и срещат затруднения при налагането на 
санкции. Мерки като „саморегулиране“ или „сърегулиране“, дори и да се основават на 
„кодекс за поведение“, не могат да гарантират независимостта на контрола в 
достатъчна степен.
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Изменение 238
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– в еднаква степен е осигурен адекватен 
и ефективен мониторинг посредством 
различен механизъм.

– в еднаква степен е осигурен адекватен, 
независим от бранша и ефективен 
мониторинг посредством различен 
механизъм.

Or. en

Обосновка

Тъй като става въпрос за лекарствени продукти, отпускани само по лекарско 
предписание и следователно за изключително чувствителна информация, трябва да 
бъде гарантирано, че регулаторните органи са напълно независими от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара. 

Изменение 239
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени 
продукти от страна на органи за 
саморегулация или за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите 
пред такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, 
които съществуват в държавите-
членки.

заличава се
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Or. en

Обосновка

От гледна точка на много държави-членки доброволческият контрол от органи за 
саморегулация и съвместна регулация е твърде слаб. Въпреки това няколко държави-
членки прилагат системи за саморегулация. Ефективността и способността да 
упражняват правата си на системите за саморегулация зависят от културната и 
правна концепция на обществото и следователно не следва да бъдат регулирани за 
всички държави-членки.

Изменение 240
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени 
продукти от страна на органи за 
саморегулация или за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите 
пред такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, 
които съществуват в държавите-
членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предварителното разрешение е единственият приемлив начин за контрол.

Изменение 241
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
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2001/838/EC
Член 100 ж– параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени 
продукти от страна на органи за 
саморегулация или за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите 
пред такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, 
които съществуват в държавите-
членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Мерките, предназначени да контролират последващо,  пряко насочена към 
потребителите реклама в САЩ и реклама, пряко насочена към предписващите 
лекарствени продукти в Европа явно се провалиха. Съответните „регулаторни 
органи” обикновено констатират нарушенията със закъснение, често пъти, когато 
вредата вече е нанесена, а и срещат затруднения при налагането на санкции. Мерки 
като „саморегулиране“ или „съвместно регулиране“, дори и да се основават на 
„кодекс за поведение“, не могат да гарантират независимостта на контрола в 
достатъчна степен.

Изменение 242
Philippe Juvin

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за саморегулация 
или за съвместна регулация или 

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
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прибягване до помощта на такива 
органи, ако процедурите пред такива 
органи са възможни в допълнение към 
съдебните или административни 
производства, които съществуват в 
държавите-членки.

на такива органи, ако процедурите пред 
такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, които 
съществуват в държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е наличието на подходяща система за мониторинг, за да се избегнат 
злоупотреби с информацията. Саморегулацията не изглежда достатъчно силен 
инструмент за принуда, за да се постигне тази цел.

Изменение 243
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за саморегулация 
или за съвместна регулация или 
прибягване до помощта на такива 
органи, ако процедурите пред такива 
органи са възможни в допълнение към 
съдебните или административни 
производства, които съществуват в 
държавите-членки.

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите пред 
такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, които 
съществуват в държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Саморегулацията не е подходящ инструмент за гарантиране на най-високо равнище 
на защита на потребителите.
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Изменение 244
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж– параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с държавите-
членки Комисията съставя насоки 
относно разрешената съгласно 
настоящия дял информация, в които 
ще се съдържа кодекс на поведение за 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара, които 
предоставят информация, 
предназначена за широката публика 
или отделни лица, за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание. 
Комисията съставя тези насоки при 
влизането в сила на настоящата 
директива и редовно ги актуализира 
въз основа на придобития опит.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази параграф би могъл да бъде интерпретиран или използван като вратичка в закона.
Най-малкото съществува риск, че разпоредбите от член 100б ще бъдат осуетени.

Изменение 245
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член  100 ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с държавите-членки 
Комисията съставя насоки относно 
разрешената съгласно настоящия дял 

След консултации с държавите-членки, 
с организации на пациентите и 
потребителите, организации в
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информация, в които ще се съдържа 
кодекс на поведение за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, които 
предоставят информация, 
предназначена за широката публика 
или отделни лица, за разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание. 
Комисията съставя тези насоки при 
влизането в сила на настоящата 
директива и редовно ги актуализира въз 
основа на придобития опит.

областта на социалното здравно 
осигуряване и организации на 
лекарите и фармацевтите, Комисията 
съставя насоки относно разрешените
съгласно настоящия дял съобщения, 
съставянето на листовката с 
упътвания в опаковката, 
публикуването на резултатите от 
клиничните изпитвания, 
промоционалните практики, 
прилагани сред предписващите 
лекарствени продукти, в които ще се 
съдържа задължителен кодекс на 
поведение и възпиращи санкции за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара, които не спазват кодекса за 
поведение. Насоките съдържат 
разпоредби, с които се гарантира, че 
членове на широката общественост 
могат да подават жалби пред 
компетентните органи относно 
заблуждаващи практики, свързани с 
предоставянето на информация. 
Комисията съставя тези насоки при 
влизането в сила на настоящата 
директива и редовно ги актуализира въз 
основа на придобития опит.

Or. en

Обосновка

Тъй като информацията е предназначена за широката общественост, организациите 
на пациентите и потребителите трябва да участват в процеса на изготвянето на 
насоките. Гледната точка на работещите в сферата на здравеопазването е също от 
решаващо значение, тъй като те са и следва да останат основният източник на 
информация за пациентите относно отпусканите по лекарско предписание 
лекарствени продукти.

Изменение 246
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След консултации с държавите-членки 
Комисията съставя насоки относно 
разрешената съгласно настоящия дял 
информация, в които ще се съдържа 
кодекс на поведение за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, които 
предоставят информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Комисията съставя тези 
насоки при влизането в сила на 
настоящата директива и редовно ги 
актуализира въз основа на придобития 
опит.

След консултации с държавите-членки и 
други заинтересовани лица Комисията 
съставя насоки относно разрешената 
съгласно настоящия дял информация, в 
които ще се съдържа задължителен 
кодекс на поведение за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, които 
предоставят информация, 
предназначена за широката 
общественост или отделни лица, за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание. 
Комисията съставя тези насоки при 
влизането в сила на настоящата 
директива и редовно ги актуализира въз 
основа на придобития опит.

Or. en

Обосновка

При изготвянето на кодекса и на насоките следва да се проведат консултации с други 
заинтересовани страни като пациентите, здравните специалисти и 
промишлеността. За да се гарантира, че титулярите на разрешения за пускане на 
пазара спазват правилата, установени от Комисията в кодекса на поведение, следва 
да се уточни, че той следва да бъде не с доброволен, а със задължителен характер.

Изменение 247
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката
публика, титулярите на разрешения за 
пускане на пазара регистрират интернет 
уебсайтовете, съдържащи информация 
за лекарствени продукти, при 

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
общественост, титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
регистрират интернет уебсайтовете под 
техен контрол, които са адресирани 
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националните компетентни органи 
на държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт
като име на домейн от най-високо 
ниво (country code Top Level Domain –
ссТLD). Когато уебсайтът не използва 
код на страна като име на домейн от 
най-високо ниво, титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
избира държавата-членка на 
регистрация.

конкретно към гражданите на една 
или повече държави-членки и които 
съдържат информация за отпускани 
само по лекарско предписание 
лекарствени продукти, попадащи в 
обхвата на настоящия дял. Когато 
уебсайтът не използва код на страна 
като име на домейн от най-високо ниво, 
титулярят на разрешението за пускане 
на пазара избира държавата-членка на 
регистрация.

Or. en

Обосновка

Необходимо пояснение, тъй като настоящата директива обхваща единствено 
уебсайтове под контрола на титуляря на разрешението за пускане на пазара, 
насочени към граждани на ЕС. Тя не обхваща уебсайтове с насоченост извън 
пределите на ЕС, нито уебсайтове с глобален характер, без значение дали 
информацията е генерирана в ЕС или сървърът е разположен в ЕС.  Тя също така не 
обхваща бизнес сайтове, които съдържат корпоративна информация, включително 
данни относно продажбите и друга свързана с продуктите бизнес информация.

Изменение 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката
публика, титулярите на разрешения за 
пускане на пазара регистрират интернет 
уебсайтовете, съдържащи информация 
за лекарствени продукти, при 
националните компетентни органи на 
държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт като 
име на домейн от най-високо ниво 
(country code Top Level Domain –

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
общественост, титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
регистрират интернет уебсайтовете, 
съдържащи одобрена от 
компетентните органи информация за 
лекарствени продукти, при 
националните компетентни органи на 
държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт като 
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ссТLD). Когато уебсайтът не използва 
код на страна като име на домейн от 
най-високо ниво, титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
избира държавата-членка на 
регистрация.

име на домейн от най-високо ниво 
(country code Top Level Domain –
ссТLD). Когато уебсайтът не използва 
код на страна като име на домейн от 
най-високо ниво, титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
избира държавата-членка на 
регистрация.

Or. en

Изменение 249
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, съдържащата се на него 
информация за лекарствен продукт 
може да бъде предоставена от 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара на други интернет 
страници на територията на 
Общността, ако съдържанията са 
еднакви.

заличава се

Or. en

Обосновка

За да може да се осъществява мониторинг и поради въпроси, свързани с 
отговорността, е важно информацията да бъде предоставяна само на регистрирания 
уебсайт. Не е реалистично да се очаква ефективен мониторинг ако информацията се 
предоставя на уебсайтове, различни от регистрирания, още повече ако информацията 
е преведена на друг език. Компетентните органи никога няма да могат за 
осъществят мониторинг при тази разпоредба.
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Изменение 250
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, съдържащата се на него 
информация за лекарствен продукт 
може да бъде предоставена от 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара на други интернет 
страници на територията на 
Общността, ако съдържанията са 
еднакви.

заличава се

Or. en

Обосновка

Поради въпроси, свързани с отговорността и за да може да се осъществява 
ефективен мониторинг, информацията следва да се предоставя само на регистрирани 
уебсайтове. Не е реалистично да се очаква ефективен мониторинг ако информацията 
се предоставя на уебсайтове, различни от регистрирания, още повече ако 
информацията е преведена на друг език. Компетентните органи никога няма да могат 
за осъществят мониторинг при тази разпоредба.

Изменение 251
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, съдържащата се на него 
информация за лекарствен продукт 
може да бъде предоставена от титуляря 
на разрешението за пускане на пазара на 
други интернет страници на 

След регистрацията на интернет 
уебсайта, съдържащата се на него 
информация за лекарствен продукт 
може да бъде предоставена от титуляря 
на разрешението за пускане на пазара на 
други интернет страници, 
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територията на Общността, ако 
съдържанията са еднакви.

регистрирани от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара в 
съответствие с разпоредбите на 
първа алинея, на територията на 
Общността, ако съдържанията са 
еднакви. Тези уебсайтове се свързват с 
уебсайта, който ще бъде създаден 
съгласно Директива 2001/83/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 
6 ноември 2001 г. за създаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени средства за употреба от 
човека. 

Or. en

Обосновка

Двата уебсайта – този, създаден от титуляря на разрешителното за пускане на 
пазара, и уебсайта, създаден съгласно директивата относно фалшифицираните 
лекарства следва да бъдат свързани, така че да е ясно за широката общественост, че 
информацията е истинска и че нито уебсайтът, нито съдържанието му са 
заблуждаващи. 

Изменение 252
Linda Mcavan

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, съдържащата се на него 
информация за лекарствен продукт 
може да бъде предоставена от 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара на други интернет 
страници на територията на 
Общността, ако съдържанията са 
еднакви.

След регистрацията на интернет 
уебсайта, всяко изменение на 
съдържанието, свързано с 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, подлежи на 
мониторинг в съответствие с 
параграф 3.

Or. en
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Изменение 253
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
 Член 100 з – параграф 1 – алинея 2 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, всяко изменение на 
съдържанието, свързано с 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, подлежи на 
мониторинг в съответствие с 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ако се правят промени на съдържанието на даден уебсайт, те следва да подлежат на 
мониторинг от страна на държавата-членка, в която е регистриран интернет 
сайтът.

Изменение 254
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
сайта, всяко изменение на 
съдържанието, свързано с 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, подлежи на 
мониторинг в съответствие с 
параграф 3.



PE441.215v02-00 172/208 AM\817858BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Ако се правят промени на съдържанието на даден уебсайт, те следва да подлежат на 
мониторинг от страна на държавата-членка, в която е регистриран интернет 
сайтът.

Изменение 255
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на интернет 
уебсайта, всяко изменение на 
съдържанието, свързано с 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, подлежи на 
мониторинг в съответствие с 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Ако се правят промени на съдържанието на даден уебсайт, те следва да подлежат на 
мониторинг от страна на държавата-членка, в която е регистриран интернет 
сайтът.

Изменение 256
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към 
уебсайтове на други титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, освен 
ако те не са били също регистрирани 
в съответствие със същия параграф. 
Тези уебсайтове посочват 
компетентния орган, който е издал 
разрешението за пускане на пазара, и 
неговия интернет адрес.

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито
автоматичното идентифициране
представители на широката 
общественост, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на 
тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или 
отделни нейни представители. Тези 
уебсайтове не съдържат видео
материали.

Без да се засяга тази забрана, 
интернет уебсайтовете, 
регистрирани в съответствие с 
параграф 1, могат да предоставят 
видео съдържание, когато то има за 
цел да подпомага безопасната и 
ефективна употреба на лекарствени 
продукти като цяло и при условие, че 
не съдържа никакви рекламни 
твърдения, свързани с лекарствени 
продукти. Спазването на тези две 
условия подлежи на мониторинг в 
съответствие с член 100ж.

Or. en

Обосновка

Видео съдържанието, с изключение на рекламните видеоматериали, може да осигури 
добавена стойност, когато показва правилната употреба на различни лекарствени 
продукти или медицински изделия като инхалатори. Тези видеоматериали следва да 
подлежат на мониторинг в съответствие с член 100ж, така че да се гарантира, че 
те са напълно неутрални и не съдържат никакви рекламни твърдения за продукта.

Изменение 257
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
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Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към 
уебсайтове на други титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, освен 
ако те не са били също регистрирани в 
съответствие със същия параграф. Тези 
уебсайтове посочват компетентния 
орган, който е издал разрешението за 
пускане на пазара, и неговия интернет 
адрес.

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към други 
уебсайтове, с изключение на 
уебсайтовете на компетентните 
органи, освен ако те не са били също 
регистрирани в съответствие със същия 
параграф. Тези уебсайтове посочват 
компетентния орган, който е издал 
разрешението за пускане на пазара, и 
неговия интернет адрес.

Or. en

Обосновка

Важно е да се избягват не само препратки към други титуляри на разрешения за 
пускане на пазара (напр. уебсайтове от САЩ), но и към трети страни.

Изменение 258
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към 
уебсайтове на други титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, освен 
ако те не са били също регистрирани в 
съответствие със същия параграф. Тези 
уебсайтове посочват компетентния 
орган, който е издал разрешението за 
пускане на пазара, и неговия интернет 
адрес.

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към други 
уебсайтове, освен ако те не са били 
също регистрирани в съответствие със 
същия параграф. Тези уебсайтове 
посочват компетентния орган, който е 
издал разрешението за пускане на 
пазара, и неговия интернет адрес.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се избягват не само препратки към други титуляри на разрешения за 
пускане на пазара (напр. уебсайтове от САЩ), но и към трети страни. Твърдението, 
че уебсайтът е регистриран и е предмет на мониторинг, може да накара читателите 
да помислят, че уебсайтовете към които има препратки отговарят на същите 
изисквания.

Изменение 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането, без тяхното 
изрично предварително съгласие, на 
отделните лица от широката 
общественост, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
общественост или отделни лица. 
Интернет страниците могат да 
предоставят видео съдържание, ако 
то допринася за безопасното и 
ефективно използване на 
лекарственото средство. Видео 
съдържанието отразява единствено 
информация от листовката с 
упътване в опаковката, обобщението 
на характеристиките на продукта и 
карето с факти за медикамента и 
дава съвети как медикаментът да се 
използва безопасно и ефективно. 
Преди да бъде публикувано видео 
съдържанието трябва да бъде 
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одобрено от компетентните органи.

Or. en

Изменение 260
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия, нито файлове за 
подкастинг, пряка видео връзка или 
какъвто и да било друг формат за 
цифрова информация, който не е 
изрично разрешен по силата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

По отношение на цифровата информация предложението следва да има предвид 
всички възможни нови комуникационни технологии и да осигури покриването им.

Изменение 261
Nessa Childers

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат 
представяне във видео формат на 
информация, свързана с 
характеристиките или използването 
на лекарствения продукт.

Or. en

Обосновка

Лицата, посещаващи  уебсайтовете не се идентифицират, за да се избегне рискът те 
да започнат да получават нежелани материали от фармацевтичната промишленост. 
Правилното използване на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, 
се показва или от лекаря, който ги предписва, или от фармацевта, или от което и да е 
медицинско лице, което влиза в личен контакт с пациента, а не с филм по интернет. 
Изразът уеб телевизия е твърде неясен и следователно е по-добре да бъде определен 
по-точно.

Изменение 262
Marina Yannakoudakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 

 Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
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уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия.

появата на тези уебсайтове на 
нежелано съдържание, 
разпространявано сред широката 
общественост или отделни лица. 
Интернет уебсайтове могат да 
предоставят видео съдържание, ако 
то допринася за безопасното и 
ефективно използване на 
лекарственото средство.

Or. en

Обосновка

Заличава се „без тяхното изрично предварително съгласие”, тъй като цялата 
информация, свързана с ползвателя следва да остане напълно поверителна.

Изменение 263
Carl Schlyter

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия, нито уеб радио, файлове за 
подкастинг, пряка видео връзка или 
какъвто и да било друг формат за 
цифрова информация, който не е 
изрично разрешен по силата на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Законодателството следва да гарантира използването само на разрешени цифрови 
формати.

Изменение 264
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия или видео материали.

Or. en

Обосновка

Когато информацията се разпространява посредством телевизия, интернет 
телевизия, радио или здравни публикации, пациентите не са защитени срещу 
получаване на нежелана информация и поради това такова разпространение не следва 
да бъде разрешено. Видеоматериалите по уебстраниците са удобна възможност за 
скрита реклама и поради това не следва да бъдат разрешени.

Изменение 265
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия или видео материали.

Or. en

Обосновка

Когато информацията се разпространява посредством телевизия, интернет 
телевизия, радио или здравни публикации, пациентите не са защитени срещу 
получаване на нежелана информация и поради това такова разпространение не следва 
да бъде разрешено. Видеоматериалите по уебстраниците са удобна възможност за 
скрита реклама и поради това не следва да бъдат разрешени.

Изменение 266
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават тези 
уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия, подкастове или каквато и 
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да било друга информация във видео 
формат.

Or. fr

Изменение 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В горната част на всяка страница 
от регистрираните интернет 
уебсайтове се изписва съобщение, с 
което да се информира 
обществеността, че съдържащата се 
в тях информация е изготвена от  
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара, като се посочва неговото 
наименование. В съобщението се 
включва и препратка към базата 
данни с лекарствени продукти 
EudraPharm.

Or. en

Обосновка

Ползвателите на интернет сайтове, съдържащи информация относно лекарствени 
средства, отпускани по лекарско предписание, трябва да са изрично информирани, че 
информацията е изготвена от даден титуляр на разрешение за пускане на пазара. 
Препратката към базата данни EudraPharm ще гарантира, че ползвателите имат 
пряк и лесен достъп до сравнима информация относно лекарствени средства, 
отпускани по лекарско предписание, предоставена от нетърговски източник, 
гарантиращ по-висока прозрачност.
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Изменение 268
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След регистрацията на интернет 
сайта, всяко изменение на 
съдържанието, свързано с 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, подлежи на 
мониторинг в съответствие с 
параграф 3. Такива промени не 
налагат повторна регистрация на 
интернет сайта.

Or. en

Обосновка

Ако се правят промени на съдържанието на даден уебсайт, те следва да подлежат на 
мониторинг от страна на държавата-членка, в която е регистриран интернет 
уебсайтът. Не се изисква повторна регистрация с цел избягване на ненужна 
бюрокрация.

Изменение 269
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Титулярят на разрешението за 
пускане на пазара изпраща новото 
съдържание и промените, посочени в 
параграф 1 на компетентния орган на 
държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, за 
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предварително одобрение преди да 
публикува на своя уебсайт новото
съдържание или промените.
Титулярят на разрешението за 
пускане на пазара носи цялата 
отговорност за информацията, която 
разпространява сред широката 
общественост.

Or. en

Обосновка

От титулярите на разрешения за пускане на пазара следва да се изисква да 
представят ново съдържание и промени на компетентните органи. Следва ясно да 
бъде заявено, че дружествата остават отговорни за информацията, която 
предоставят на широката общественост.

Изменение 270
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Титулярят на разрешението за 
пускане на пазара изпраща новото 
съдържание и промените на 
компетентния орган на държавата-
членка, в която е регистриран интернет 
сайтът, за предварително одобрение 
преди да публикува на своя уебсайт 
новото съдържание или промените.

Or. en

Обосновка

От титулярите на разрешения за пускане на пазара следва да се изисква да 
представят ново съдържание и промени на компетентните органи.
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Изменение 271
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
предоставяното на този уебсайт 
съдържание относно лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско 
предписание.

Or. en

Обосновка

Това уточнение е важно, тъй като е възможно голяма част от съдържанието на 
уебсайта да не е свързано с лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание.

Изменение 272
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание. Титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
носи цялата отговорност за 
информацията, която 
разпространява сред широката 
общественост.
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Or. en

Обосновка

Не е реалистично да се очаква компетентните органи непрекъснато да наблюдават 
всички регистрирани уебсайтове и всички промени в информацията, съдържаща се в 
тях. Ето защо е важно конкретно позоваване на отговорността на дружествата и 
да се гарантира, че те носят отговорност за всяка информация, която предоставят 
на широката общественост. Този принцип се отнася за всички дружества във всички 
сектори и фармацевтичните дружества не следва да бъдат изключение.

Изменение 273
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Титулярят на разрешението за 
пускане на пазара изпраща новото 
съдържание и промените на 
компетентния орган на държавата-
членка, в която е регистриран интернет 
сайтът, за предварително одобрение 
преди да публикува на своя уебсайт 
новото съдържание или промените.

Or. en

Обосновка

От титулярите на разрешения за пускане на пазара следва да се изисква да 
представят ново съдържание и промени на компетентните органи.

Изменение 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 4 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) Ако държава-членка има основания за 
съмнения във верността на превода на 
възпроизведената информация, тя може 
да изиска от титуляря на разрешението 
за пускане на пазара да предостави 
сертифициран превод на 
информацията, разпространявана на 
интернет уебсайта, регистриран от 
националните компетентни органи на 
друга държава-членка.

а) Ако държава-членка има основания за 
съмнения във верността на превода на 
възпроизведената информация, тя може 
да изиска от титуляря на разрешението 
за пускане на пазара да предостави 
сертифициран превод на одобрената 
от компетентните органи 
информация, разпространявана на 
интернет уебсайта, регистриран от 
националните компетентни органи на 
друга държава-членка.

Or. en

Изменение 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Ако държава-членка има основания 
за съмнения относно това дали 
информацията, разпространявана на 
интернет уебсайт, регистриран при 
националните компетентни органи на 
друга държава-членка, е в съответствие 
с настоящия дял, тя информира другата 
държава-членка за основанията си за 
съмнения. Въпросните държави-членки 
полагат всички усилия, за да постигнат 
съгласие относно действието, което 
следва да се предприеме. Ако те не 
успеят да постигнат съгласие в рамките 
на два месеца, случаят се отнася до 
Фармацевтичния комитет, създаден по 
силата на Решение 75/320/EИО на 
Съвета. Всяка необходима мярка може 
да бъде приета само след изготвянето на 
становището на посочения комитет. 

б) Ако държава-членка има основания 
за съмнения относно това дали 
одобрената от компетентните 
органи информация, разпространявана 
на интернет уебсайт, регистриран при 
националните компетентни органи на 
друга държава-членка, е в съответствие 
с настоящия дял, тя информира другата 
държава-членка за основанията си за 
съмнения. Въпросните държави-членки 
полагат всички усилия, за да постигнат 
съгласие относно действието, което 
следва да се предприеме. Ако те не 
успеят да постигнат съгласие в рамките 
на два месеца, случаят се отнася до 
Фармацевтичния комитет, създаден по 
силата на Решение 75/320/EИО на 
Съвета. Всяка необходима мярка може 
да бъде приета само след изготвянето на 
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Държавите-членки вземат под внимание 
становищата на Фармацевтичния 
комитет и информират комитета за 
начина, по който мнението му е било 
взето предвид.

становището на посочения комитет. 
Държавите-членки вземат под внимание 
становищата на Фармацевтичния 
комитет и информират комитета за 
начина, по който мнението му е било 
взето предвид.

Or. en

Изменение 276
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 4 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Всяка държава-членка създава и 
поддържа национален уеб портал за 
лекарствата, включително специален 
уебсайт за безопасността на 
лекарствата, който е свързан с 
европейския уеб портал за 
безопасността на лекарствата, 
създаден в съответствие с член 26 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004. 
Посредством националните уеб 
портали за лекарствата държавите-
членки публикуват най-малко 
следното:
а) листовките с упътванията за 
лекарствените продукти, налични на 
националния пазар, поне на един от 
националните езици; 
б) обобщената информация на 
характеристиките на продукта;
в) докладите за оценка, заедно с 
периодичните актуализирани доклади 
за безопасност, представени от 
титулярите на разрешението за 
пускане на пазара пред здравните 
органи;

г) подробни описания на системите за 
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управление на риска, както и 
подробни протоколи за проучванията 
след получаване на разрешение, за 
лекарствени продукти, разрешени в 
съответствие с настоящата 
директива;
д) списъка на лекарствените 
продукти, предмет на интензивен 
мониторинг, посочен в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;
е) уеб-базирани структурирани 
формуляри за докладване на 
предполагаеми нежелани лекарствени 
реакции от страна на здравни 
специалисти и пациенти, основани на 
формулярите, посочени в член 25 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004;
ж) дневен ред на заседанията на 
комитета по фармакологична 
бдителност и на координационната 
група, както и протоколите от 
техните заседания, придружени от 
взетите решения и от подробна 
информация и обяснения относно 
гласуването, включително 
становищата на малцинството;
з) искания от страна на националния 
компетентен орган към титуляря на 
разрешение за пускане на пазара да 
прилага система за управление на 
риска или да проведе проучване за 
безопасност след получаване на 
разрешение, заедно с обясненията, 
представени от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара пред 
националния компетентен орган, 
когато това е необходимо, както и 
окончателното решение на 
компетентния орган.

Or. en

Обосновка

Публикуването в интернет гарантира на пациентите и на  широката общественост 
непрекъснат достъп до листовки с указания за употреба и обобщения на 
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характеристиките на лекарствените продукти на собствения им език и дори от 
чужбина. Всяка държава-членка трябва да има уеб портал на националната агенция 
по лекарствата с цел предоставянето на висококачествена информация относно 
лекарствените продукти на широката общественост.  Изменението има за цел да 
предостави правното основание за подобни портали в отговор на доклада на 
Европейската комисия относно настоящите практики с оглед на предоставянето на 
информация на пациентите относно лекарствените продукти. Уеб порталът следва 
да включва специално пространство за всички сведения, свързани с въпросите на 
безопасността и фармакологичната бдителност.

Изменение 277
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това 
означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,
това не означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

5. Държавите-членки изискват от
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, които са регистрирали 
интернет уебсайтове в съответствие с 
параграфи 1—4, да включат съобщение 
в горната част на всяка уебстраница, 
с което да информират 
обществеността, че съдържащата се 
в страницата информация е 
подготвена от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара и 
следователно е обект на мониторинг с 
цел предотвратяване на реклама на 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание. В това 
означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,
това не означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение и се дава 
препратка до базата данни 
EudraPharm, като се посочва, че 
одобрената информация се съдържа 
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там.

Or. en

Обосновка

Фактът, че уебсайтът е регистриран и обект на наблюдение съгласно директива не 
дава добавена стойност за ползвателите, но може да се използва за злоупотреби. 
Важно е ползвателите да бъдат ясно информирани, че уебсайтът е обект на 
мониторинг с цел предотвратяване на реклама на лекарствени продукти, отпускани 
по лекарско предписание, защото понятието законни права не е широко известно сред 
обществеността. Препратката към базата данни EudraPharm ще гарантира, че 
ползвателите имат пряк и лесен достъп до сравнима информация относно 
лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание, предоставена от 
нетърговски източник.

Изменение 278
Thomas Ulmer

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5  
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това 
означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,
това не означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

5. Държавите-членки изискват от
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, които са регистрирали 
интернет уебсайтове в съответствие с 
параграфи 1—4, да включат съобщение 
в горната част на всяка уебстраница, 
с което да информират 
обществеността, че съдържащата се 
в страницата информация е 
подготвена от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара и 
следователно е обект на мониторинг с 
цел предотвратяване на реклама на 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание. В това 
означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,



AM\817858BG.doc 191/208 PE441.215v02-00

BG

това не означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение и се дава 
препратка до базата данни 
EudraPharm, като се посочва, че 
одобрената информация се съдържа 
там.

Or. en

Обосновка

Фактът, че уебсайтът е регистриран и обект на наблюдение съгласно директива не 
дава добавена стойност за ползвателите, но може да се използва за злоупотреби. 
Важно е ползвателите да бъдат ясно информирани, че уебсайтът е обект на 
мониторинг с цел предотвратяване на реклама на лекарствени продукти, отпускани 
по лекарско предписание, защото понятието запазени интереси не е широко известно 
сред обществеността. Препратката към базата данни EudraPharm ще гарантира, че 
ползвателите имат пряк и лесен достъп до сравнима информация относно 
лекарствени средства, отпускани по лекарско предписание, предоставена от 
нетърговски източник.

Изменение 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на 
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт. В него също се 
пояснява, че макар уебсайтът да е 
предмет на мониторинг, това не 

5. Държавите-членки разрешават на 
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт.
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означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била 
предмет на предварително одобрение.

Or. en

Изменение 280
Corinne Lepage

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на 
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт. В него също се 
пояснява, че макар уебсайтът да е 
предмет на мониторинг, това не 
означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

5. Държавите-членки разрешават на 
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва  ясно националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт и 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара, който носи отговорност за 
уебсайта. В него също се пояснява, че 
макар уебсайтът да е предмет на 
мониторинг, това не означава 
непременно, че цялата информация на 
уебсайта е била предмет на 
предварително одобрение.

Or. fr

Изменение 281
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт. В него също се 
пояснява, че макар уебсайтът да е 
предмет на мониторинг, това не 
означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

5. Държавите-членки изискват от
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, които са регистрирали 
интернет уебсайтове в съответствие с 
параграфи 1—4, да включат в тях 
означение, че уебсайтът е бил 
регистриран и е обект на мониторинг в 
съответствие с настоящата директива. В 
това означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,
това не означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

Or. en

Обосновка

Обществеността трябва да бъде информирана относно качеството на посещавания 
уебсайт. Следователно е по-добре не просто да се разрешава, а да се изисква наличие 
на означение, че сайтът е бил регистриран и е обект на мониторинг. Това е 
необходимо, за да се покаже на обществеността, че уебсайтът е надежден.

Изменение 282
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите-членки изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да включат следните 
заявления в регистрирания уебсайт:
- [наименование на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара] носи 
отговорност за информацията, 
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предоставена на този уебсайт.
- „Ако считате, че предоставената 
информация е в нарушение на закона, 
защото е невярна, заблуждаваща или 
й липсва необходимата 
балансираност, свържете се с 
националния компетентен орган.”
- „Съобщавайте за отрицателни 
странични ефекти на лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско 
предписание на вашия лекар, 
фармацевт или на компетентния 
национален орган.”
- „Можете да намерите информация 
относно лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, 
одобрени в Общността на следния 
уебсайт: [препратка към 
EudraPharm].”

Or. en

Обосновка

Читателите имат право да знаят кой предоставя информацията. Читателите също 
така имат право да знаят към кого да се обърнат ако имат съмнения относно 
качеството на предоставената информация. Третото заявление е в съответствие с 
разпоредбите на предложението за фармакологична бдителност.  Препратката към 
базата данни EudraPharm ще гарантира, че ползвателите имат пряк и лесен достъп 
до сравнима информация относно лекарствени средства, отпускани по лекарско 
предписание, предоставена от нетърговски източник.

Изменение 283
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Държавите-членки изискват от 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара да включат следните 
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заявления в регистрирания уебсайт:
- [наименование на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара] носи 
отговорност за информацията, 
предоставена на този уебсайт.
- „Ако считате, че предоставената 
информация е в нарушение на закона, 
свържете се с националния 
компетентен орган.”
- „Съобщавайте за отрицателни 
странични ефекти на лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско 
предписание на вашия лекар, 
фармацевти, медицински специалист 
или на компетентния национален 
орган.”
- „Можете да намерите информация 
относно лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, 
одобрени в Общността на следния 
уебсайт: [препратка към 
EudraPharm].”

Or. en

Изменение 284
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з – параграф 5 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В горната част на всяка страница 
от регистрираните интернет 
сайтове се изписва съобщение, с което 
да се информира обществеността, че 
съдържащата се в тях информация е 
изготвена от  титуляр на разрешение 
за пускане на пазара, като се посочва 
неговото наименование. В 
съобщението се включва и препратка 
към базата данни с лекарствени 
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продукти EudraPharm.

Or. en

Обосновка

Ползвателите на интернет сайтове, съдържащи информация относно лекарствени 
средства, отпускани по лекарско предписание, трябва да са изрично информирани, че 
информацията е изготвена от даден титуляр на разрешение за пускане на пазара. 
Препратката към базата данни EudraPharm ще гарантира, че ползвателите имат 
пряк и лесен достъп до сравнима информация относно лекарствени средства, 
отпускани по лекарско предписание, предоставена от нетърговски източник, 
гарантиращ по-висока прозрачност.

Изменение 285
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 и – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) задължението за осигуряване на 
системи за разглеждане на 
оплаквания и ефективни механизми за 
компенсиране, които да се занимават 
с разглеждане на оплакванията и да 
осигуряват справедливо компенсиране 
на засегнатите.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се въведе препратка към система за оплаквания и компенсации, за да 
се защитят потребителите и да им се предоставят инструменти за защита на 
техните права и за търсене на компенсации в случаите на заблуждаваща информация. 
Заблуждаваща информация за лекарства, отпускани по лекарско предписание, може 
да има сериозни последствия за общественото здраве.
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Изменение 286
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 и – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предоставят 
възможност за публикуване на 
наименованието на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
отговорен за разпространение на 
неотговаряща на разпоредбите 
информация относно лекарствен 
продукт.

Or. en

Обосновка

Това е ефективна и възпираща мярка, която би могла да допринесе за гарантиране на 
спазването на законодателството. 

Изменение 287
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 и – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че титулярите на разрешения за 
пускане на пазара са представлявани и 
изслушвани при всяко разглеждане на 
случай, при който са обвинени в 
неспазване на разпоредбите на 
настоящия дял. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара имат 
право да обжалват всяко решение 
пред съдебен или друг орган. 
Разпространението на 
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информацията се спира за срока на 
процедурата на обжалване, докато 
отговорният орган не приеме решение 
за противното.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се гарантира по-голяма ефикасност и 
прозрачност на процеса. На титулярите на разрешения за пускане на пазара следва да 
се предостави право да се защитят, в случай че считат, че обвиненията за неспазване 
са неоснователни. За да се защити широката общественост от информация, която 
евентуално не отговаря на разпоредбите на настоящия дял, е необходимо 
разпространението да се спира веднага след решението на компетентния орган. То 
следва да се възобнови само в случай, че органът, отговорен за разглеждането на 
жалбата на титуляря на разрешение за пускане на пазара, вземе решение в този 
смисъл.

Изменение 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 й – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съхраняват за органите или 
организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, екземпляр от 
цялата информация, разпространявана
в съответствие с настоящия дял, и 
информация относно мащаба на 
разпространението Й заедно с 
обяснение, което посочва лицата, за 
които информацията е предназначена, 
метода на разпространение и датата на 
първото разпространение;

а) съхраняват за компетентните 
органи или организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, предоставили 
предварителното одобрение на 
информацията, екземпляр от цялата 
информация, предоставена на 
разположение в съответствие с 
настоящия дял, и информация относно 
мащаба на предоставянето Й на 
разположение заедно с обяснение, 
което посочва лицата, за които 
информацията е предназначена, метода 
на предоставяне на разположение  и 
датата на първото предоставяне на 
разположение;
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Or. en

Изменение 289
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 й – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят на органите или 
организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, информацията и 
съдействието, които са им нужни за 
изпълнението на техните отговорности;

в) осигуряват на органите или 
организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, информацията, 
финансовите ресурси и съдействието, 
които са им нужни за изпълнението на 
техните отговорности;

Or. en

Обосновка

На компетентните органи следва да бъдат осигурени необходимите финансови 
ресурси за изпълнение на задачите им.

Изменение 290
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 й– буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставят на органите или 
организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, информацията и 
съдействието, които са им нужни за 
изпълнението на техните отговорности;

в) предоставят на органите или 
организациите, натоварени с 
мониторинга на информацията за 
лекарствени продукти, информацията, 
финансовите ресурси и съдействието, 
които са им нужни за изпълнението на 
техните отговорности;
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Or. en

Обосновка

На компетентните органи следва да бъдат осигурени необходимите финансови 
ресурси за изпълнение на задачите им.

Изменение 291
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 й – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) осигуряват системи за 
разглеждане на оплаквания и 
ефективни механизми за 
компенсиране, които да разглеждат 
оплакванията и да осигуряват 
справедливо компенсиране на 
засегнатите.

Or. en

Обосновка

Заблуждаваща информация за лекарства, отпускани по лекарско предписание, може 
да има сериозни последствия за общественото здраве. Необходимо е също така да 
бъде предвидена система за оплаквания и компенсации, за да се защитят 
потребителите и да им се предоставят инструменти за защита на техните права и 
за търсене на компенсации в случаите на заблуждаваща информация.

Изменение 292
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 й – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки предоставят 
възможност за публикуване на 
наименованието на титуляря на 
разрешително за пускане на пазара, 
отговорен за разпространение на 
неотговаряща на разпоредбите 
информация относно лекарствен 
продукт.

Or. en

Обосновка

Това би могла да бъде ефективна и възпираща мярка, която да допринесе за 
гарантиране на спазването на законодателството. 

Изменение 293
Jiří Maštálka

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 к

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията за хомеопатичните 
лекарствени продукти, посочени в член 
14, параграф 1, които са били 
категоризирани като отпускани само по 
лекарско предписание, се подчинява на 
разпоредбите на настоящия дял.

Информацията за хомеопатичните и 
билковите лекарствени продукти, 
посочени в член 14, параграф 1, които са 
били категоризирани като отпускани 
само по лекарско предписание, се 
подчинява на разпоредбите на 
настоящия дял.

Or. en

Обосновка

Билковите лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, следва да 
бъдат включени в обхвата на законодателството.
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Изменение 294
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 к

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията за хомеопатичните 
лекарствени продукти, посочени в член 
14, параграф 1, които са били 
категоризирани като отпускани само по 
лекарско предписание, се подчинява на 
разпоредбите на настоящия дял.

Информацията за хомеопатичните и 
билковите лекарствени продукти, 
посочени в член 14, параграф 1, които са 
били категоризирани като отпускани 
само по лекарско предписание, се 
подчинява на разпоредбите на 
настоящия дял.

Or. en

Обосновка

Билковите лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, следва да 
бъдат включени в обхвата на законодателството.

Изменение 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 л

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-късно до [да се добави конкретна 
дата пет години от влизането в сила на 
изменящата директива] Комисията 
публикува доклад относно придобития 
при прилагането на настоящия дял опит 
и оценява също нуждата от 
преразглеждането му. Комисията 
изпраща този доклад на Европейския 
парламент и на Съвета.

Най-късно до [да се добави конкретна 
дата пет години от влизането в сила на 
изменящата директива] Комисията 
публикува доклад относно придобития 
при прилагането на настоящия дял опит, 
след консултации с организации на 
пациентите и на здравните 
специалисти, и оценява също нуждата 
от преразглеждането му. Комисията 
изпраща този доклад на Европейския 
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парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 296
Carl Schlyter

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 l – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на 12 месеца след влизане в 
сила на настоящата директива, 
Комисията, след публични 
консултации с участието на 
организации на пациентите и 
потребителите, организации на 
лекарите и фармацевтите, представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за оценка относно 
яснотата и точността на 
обобщенията на характеристиките 
на продуктите и листовките с 
упътване и стойността им за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването. След анализ на 
данните и систематичен преглед на 
доказателствата, ако е 
целесъобразно, Комисията представя 
предложения за насоки за подобрение 
на подредбата и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките 
на продукта и на листовките с 
упътване, за да се гарантира, че те са 
ценен източник на информация за 
широката общественост и 
специалистите в областта на 
здравеопазването.

Or. en
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Обосновка

Ако Комисията наистина е загрижена за подобряване на информацията, 
предоставяна на пациентите, тя следва да подобри подредбата и съдържанието на 
обобщенията на характеристиките на продукта и на листовките с упътване в 
опаковките.

Изменение 297
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 л а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 ла)
Под координацията на Агенцията, 
компетентните национални органи 
организират независими 
образователни кампании в областта 
на здравето и лечението по следните 
теми:
- рационално използване на 
лекарствата: какво означава 
международно непатентно 
наименование;  какво означава риск и 
съотношение вреда-полза; какво 
означава нежелана лекарствена 
реакция; какво трябва да правим ако 
получим нежелана лекарствена 
реакция; как да съобщим за нежелана 
лекарствена реакция; какво означава 
съответствие;
- добро управление: какво означава 
конфликт на интереси; какво 
означава прозрачност;
- права на пациентите и 
потребителите при клинични 
изпитвания: какво представлява 
клиничното изпитване; какво 
означава информирано съгласие; какви 
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са правата на участниците; какво 
представлява междинна оценка.

Or. en

Обосновка

Повишаването на здравна култура сред широката общественост е от ключово 
значение за защита на правата на пациентите и потребителите, което от своя 
страна ще доведе до подобряване на управлението на състоянията и резултатите от 
лечението. Прякото спонтанно докладване от страна на пациентите генерира 
мултикултурни знания и опит – чрез обмисляне и самоизразяване, което допринася за 
здравната грамотност.

Изменение 298
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 л б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 лб
Под координацията на Агенцията 
националните компетентни органи 
организират предоставянето на 
независима превантивна здравна 
информация, особено по отношение 
на решаващите за здравето фактори, 
предимно като подкрепят публични 
кампании за борба с 
пристрастяването, алкохолното 
пристрастяване и зависимостта от 
вещества, предизвикващи 
пристрастяване (тютюн, наркотици 
и др.), предимствата на 
здравословната диета, редовните 
физически упражнения и т.н.

Or. en
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Обосновка

Много заболявания и състояния могат да бъдат избегнати чрез насърчаване на по-
здравословен начин на живот (по-голяма физическа активност, по-малко стрес, по-
рационално използване на лекарствата с цел избягване на вероятността от грешки и 
зависимост, избягване на употребата на наркотични вещества) и по-здравословно 
хранене (по-малко алкохол, цигари, сол, захар, мазнини и повече зеленчуци и плодове и 
т.н.).

Изменение 299
Thomas Ulmer

Предложение за директива - акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 л в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 лв
Държавите-членки гарантират, че 
образованието на здравните им 
специалисти включва развитие на 
умения за комуникация и разбиране на 
основите на  медицината, основана на 
доказателства (evidence based 
medicine).
Държавите-членки предоставят 
финансова подкрепа на независими 
центрове за лекарствена информация, 
насърчават развитието на 
независими програми за продължаване 
на образованието за здравни 
специалисти и за развитие на 
уменията им за критична оценка.
В рамките на три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията, след публични 
консултации с държавите-членки и 
провеждането на програми за 
продължаване на образованието за 
здравни специалисти, подготвя 
доклад за най-добри практики сред 
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държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Информирането на пациентите и удовлетворяването на нуждите им предполага 
отношения, основани на доверие, междуличностен диалог и опит, които са сред 
основните отговорности на здравните специалисти. По време на обучението си 
здравните специалисти следва да развиват комуникационните си умения.

Изменение 300
Gilles Pargneaux

Предложение за директива – акт за измeнение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 л в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100 лв
Държавите-членки гарантират, че 
образованието на здравните им 
специалисти включва развитие на 
умения за комуникация и разбиране на 
основите на  медицината, основана на 
доказателства (evidence based 
medicine).
Държавите-членки предоставят 
финансова подкрепа на независими 
центрове за лекарствена информация, 
насърчават развитието на 
независими програми за продължаване 
на образованието за здравни 
специалисти и за развитие на 
уменията им за критична оценка.
В рамките на три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива, Комисията, след публични 
консултации с държавите-членки и 
провеждането на програми за 
продължаване на образованието за 
здравни специалисти, подготвя 



PE441.215v02-00 208/208 AM\817858BG.doc

BG

доклад за най-добри практики сред 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Информирането на пациентите и удовлетворяването на нуждите им предполага 
отношения, основани на доверие, междуличностен диалог и опит, които са сред 
основните отговорности на здравните специалисти. По време на обучението си 
здравните специалисти следва да развиват комуникационните си умения.


