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Фалшифицирани лекарствени продукти  ***I

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 февруари 2011 г. 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване навлизането в 
законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник (COM(2008)0668 – C6-0513/2008 –
2008/0261(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0668),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0513/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 
междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ 
(COM(2009)0665),

– като взе предвид член 294, параграф 3, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от 
Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 15 юли 2009 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2009 г.2

– като взе предвид поетия с писмо от 21 декември 2010 г. ангажимент на 
представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в 
съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика и Комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите (A7-0148/2010),

1. Приема на първо четене позицията, изложена по-долу; 

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

                                               
1 ОВ С 317, 23.12.2009 г., стр. 62.
2 ОВ С 79, 27.3.2010 г., стр. 50.



3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.



P7_TC1-COD(2008)0261

Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 16 февруари 2011 г. 
с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с предотвратяване 
навлизането в законната мрежа за доставки на лекарствени продукти, които са с 
фалшифицирана идентичност, хронология или източник
(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,

в съответствие с обикновената законодателна процедура3,

като имат предвид, че:

(1) В Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти 
за хуманна употреба4 се определят inter alia правилата за производство, внос, 
пускане на пазара и дистрибуция на едро на лекарствени продукти в Съюза, 
както и правила във връзка с активните вещества.

(2) В Съюза се наблюдава тревожно увеличаване на лекарствените продукти, за 
които е било установено, че са с фалшифицирана идентичност, хронология или 
източник. Тези продукти обикновено съдържат съставки, които са с качество, по-
ниско от стандартното, или фалшифицирани съставки, не съдържат съответните 
съставки или тези съставки са грешно дозирани, включително и активните 
вещества, и по този начин силно застрашават общественото здраве.

(3) Натрупаният опит показва, че тези лекарствени продукти не достигат до 
пациентите само ▌по незаконни начини, но ▌ и по законната мрежа за 
доставки. Това застрашава по-специално човешкото здраве и може да доведе до 
липса на доверие у пациента също и към законната мрежа за доставки. 

                                               
1 ОВ С 317, 23.12.2009 г., стр. 62.
2 ОВ С 79, 27.03.2010 г., стр. 50. 
3 Позиция на Европейския парламент от 16 февруари 2011 г. (все още непубликувана в Официален 

вестник) и Решение на Съвета от ...
4 OВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.



▌Директива 2001/83/ЕО следва да бъде изменена в отговор на нарастващата 
заплаха.

(4) ▌Заплахата за общественото здраве се потвърждава и от Световната здравна 
организация (СЗО), която създаде Работната група за борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT). ▌IMPACT разработи 
принципите и компонентите, които да бъдат взети предвид в националното 
законодателство във връзка с борбата срещу фалшифицирането на лекарствени 
продукти, одобрени на общото събрание на IMPACT в Лисабон на 12 декември 
2007 г. Съюзът взе активно участие в IMPACT.

(5) Следва да се включи определение на „фалшифициран лекарствен продукт“, 
за да се направи ясно разграничение между фалшифицирани лекарствени 
продукти и други незаконни продукти, както и от нарушения на правата 
върху интелектуална собственост. Освен това продуктите с неумишлени 
дефекти по отношение на качеството в резултат на производствени или 
дистрибуторски грешки не следва да се бъркат с фалшифицирани 
лекарствени продукти. С оглед гарантиране на единно прилагане на 
настоящата директива, термините „активното вещество“ и 
„ексципиент“ следва също да бъдат дефинирани.

(6) Лицата, които осигуряват, притежават, складират, доставят и 
осъществяват износ с лекарствени продукти имат право да продължат 
дейността си само ако отговарят на изискванията за получаване на 
разрешение за дистрибуция на едро в съответствие с Директива 2001/83/ЕО. 
При все това днешната дистрибуторска мрежа за лекарствени продукти е все 
по-сложна и в нея се включват много участници, които не са задължително 
дистрибутори на едро съгласно посоченото в тази директива определение. За да 
се гарантира надеждността на мрежата за доставки, законодателството, 
свързано с лекарствени продукти следва да обхваща всички участници в 
мрежата за доставки: това включва не само дистрибуторите на едро
(независимо дали те физически боравят с лекарствените продукти или не), 
но и посредниците, участващи в продажбата или закупуването на 
лекарствени продукти без самите те да  продават или закупуват тези 
продукти и без да ги притежават и боравят физически с лекарствените
продукти. 

(7) Фалшифицираните активни вещества и активни вещества, които не са в 
съответствие с приложимите изисквания, излагат на сериозен риск 
общественото здраве. Тези рискове следва да бъдат решени чрез засилване на 
изискванията за проверка, приложими за производителя на лекарствените 
продукти.

(8) Съществува широк спектър от различни добри производствени практики, 
подходящи за производството на ексципиенти. За да се осигури висока 
степен на защита на общественото здраве, производителят на 
лекарствения продукт следва да оцени годността на ексципиентите въз 
основа на подходящи добри производствени практики за ексципиенти.

(9) За да се улеснят прилагането и контрола на правилата на Съюза относно 
активните вещества, производителите, вносителите или дистрибуторите 



на тези вещества следва да уведомяват съответните компетентни органи 
за своята дейност.

(10) Лекарствените продукти могат да бъдат въвеждани в ЕС без да са 
предназначени за внос, т. е. предназначени за пускане в свободно обращение. 
Ако тези лекарствени продукти са фалшифицирани, те представляват риск 
за общественото здраве в рамките на Съюза. В допълнение тези 
фалшифицирани лекарствени продукти могат да достигнат до пациенти 
от трети страни. Държавите-членки следва да предприемат мерки за 
предотвратяване на това, тези фалшифицирани лекарствени продукти да 
влязат в обращение, в случай че бъдат въведени в Съюза. При приемането на 
разпоредби, допълващи настоящото правило, Комисията следва да отчита 
наличните административни ресурси и практическите последици, както и 
необходимостта от запазване на бързите търговски потоци за законни 
лекарствени продукти. Тези разпоредби следва да не накърняват 
митническото законодателство, разпределянето на компетенции между 
равнището на Съюза  и национално равнище и разпределянето на 
отговорности в рамките на държавите-членки. 

(11) Показателите за безопасна употреба следва да бъдат хармонизирани в 
рамките на Съюза с цел да отчитат нови рискови профили, като 
същевременно гарантират функционирането на вътрешния пазар на 
лекарствени продукти. Тези показатели за безопасна употреба следва да 
позволяват проверка на идентификацията и автентичността на 
отделните опаковки и да предоставят доказателства за фалшифициране.
Обхватът на тези показатели за безопасна употреба следва да отчита 
особеностите на някои лекарствени продукти или категории от 
лекарствени продукти, като например генеричните лекарствени продукти. 
Лекарствените продукти по лекарско предписание следва като общо 
правило да носят показателите за безопасна употреба. При все това с оглед 
на риска от лекарствени продукти или категории лекарствени продукти, 
следва да съществува възможност за изключване на определени лекарствени  
продукти или на категории лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, от приложното поле чрез делегиран акт след оценка на риска. 
Показателите за безопасна употреба не се въвеждат за лекарствени 
продукти или категории лекарствени продукти, които не се отпускат по 
лекарско предписание, освен ако, по изключение, оценката не показва риск 
от фалшифициране, което води до сериозни последствия. Съответно тези 
лекарствени продукти се изброяват в делегиран акт. Оценките на риска 
следва да отчитат аспекти като цената на лекарствения продукт и 
минали случаи на фалшифициране в Съюза и в трети страни, както и 
последствията от фалшификациите за общественото здраве с оглед на 
специфичните характерни особености на съответните продукти и на 
тежестта на заболяванията, чието лечение предстои. Показателите за 
безопасна употреба следва да позволяват проверка на всяка доставена 
опаковка от лекарствения продукт независимо от начина на доставка, 
включително чрез продажби от разстояние.

▌



(12) Всеки участник във веригата за доставки, който пакетира лекарствени продукти, 
трябва да притежава разрешение за производство. С оглед на ефективността на 
показателите за безопасна употреба на титуляря на разрешение за производство, 
който не е първоначалният производител на лекарствения продукт, следва 
да бъде позволено да премахва, заменя или закрива посочените показатели за 
безопасна употреба само при стриктни условия. По-специално показателите за 
безопасна употреба следва да бъдат заменени в случай на преопаковане от 
равностойни показатели за безопасна употреба. За тази цел значението на 
термина "равностоен" следва да бъде ясно определено. Тези строги условия 
следва да предоставят подходящи предпазни мерки срещу фалшифицирани 
медицински продукти, влизащи в дистрибуторската мрежа, с цел защита 
на пациентите, както и на интересите на титулярите на разрешение за 
търговия и на производителите.

(13) ▌Титулярите на разрешения за производство, които преопаковат лекарствени 
продукти, следва да носят ▌отговорност за вреди в случаите и при условията, 
определени в Директива на Съвета 85/374/ЕИО от 25 юли 1985 година 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно отговорността за вреди, 
причинени от дефектна стока1.

(14) За да се увеличи надеждността на мрежата за доставки, дистрибуторите на едро 
следва да проверяват  дали доставящите дистрибутори на едро притежават 
разрешение.

(15) Разпоредбите, приложими за износ на лекарствени продукти от 
Европейския съюз, и разпоредбите, приложими за въвеждането на 
лекарствени продукти в Съюза с единствената цел износ, трябва да бъдат 
изяснени. Съгласно Директива 2001/83/ЕО лице, изнасящо лекарствени 
продукти, е дистрибутор на едро. По-специално правилата за дистрибутори 
на едро и добри дистрибуторски практики следва да бъдат приложими за 
всички тези дейности, когато те се извършват на територията на Съюза, 
включително в области като зоните за свободна търговия или свободни 
складове.

(16) За да се гарантира прозрачността, в база данни на равнището на Съюза следва 
да се публикува списък на дистрибуторите на едро, за които е било установено, 
че спазват приложимите правила на Съюза, чрез провеждане на проверка от 
компетентен орган на държава-членка.

(17) Правилата за инспекции и контрол на всички лица, участващи в 
производството и доставката на лекарствени продукти и техните 
съставки, следва да бъдат изяснени, и по-конкретно да бъдат насочени към 
различните участници. Това не следва да възпрепятства държавите-членки 
да извършват допълнителни инспекции, където считат за уместно. 

▌

                                               
1 OВ L 210, 07.08.1985 г., стр. 29.



(18) С цел гарантиране на сходна степен на защита на човешкото здраве на цялата 
територия на Съюза и да се избегнат нарушенията на вътрешния пазар, следва да 
бъдат укрепени хармонизираните принципи и насоките за провеждането на 
проверки на титулярите на разрешителни за производство и за продажба на едро 
на лекарствени продукти, както и на производителите и дистрибуторите на 
активни вещества. Подобни хармонизирани принципи и насоки следва да 
спомогнат също така да се гарантира функционирането на действащите 
споразумения за взаимно признаване с трети страни, които се основават на 
ефикасна и сравнима инспекция и правоприлагане на цялата територия на 
Съюза.

(19) Производствените предприятия на активни вещества следва да бъдат 
обект не само на проверки, извършени на основание на съмнение за 
несъответствие, но също така и въз основа на анализа на риска.

(20) Производството на активни вещества следва да бъде предмет на добри 
производствени практики, независимо от това дали тези съставки са 
произведени в Съюза или са вносни. По отношение на производството на 
активни вещества в трети страни, следва да се гарантира, че 
законодателните разпоредби, приложими за производството на активни 
вещества, предназначени за износ в Съюза, включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен на защита на общественото здраве, 
която е равностойна на предвидената в законодателството на Съюза.

(21) Незаконната продажба на лекарствени продукти на обществеността чрез 
интернет е сериозна заплаха за общественото здраве, тъй като 
фалшифицирани лекарствени продукти могат да достигнат до 
обществеността чрез тези канали. Настоящата директива следва да 
разглежда тази заплаха. За тази цел трябва да се вземе предвид фактът, че 
специфичните условия за продажба на дребно на лекарствени продукти на 
населението не са хармонизирани на равнището на Съюза и следователно 
държавите-членки могат да налагат условия за продажба на лекарствени 
продукти на населението в рамките на Договора за функциониране на 
Европейския съюз (ДФЕС). 

(22) При разглеждането на условията за продажба на дребно на лекарствени 
продукти, Съдът на Европейския съюз (Съдът) призна твърде особения 
характер на лекарствените продукти, чието терапевтично действие ги 
разграничава съществено от останалите стоки. Съдът постанови също 
така, че здравето и животът на хората се нареждат на първо място сред 
ценностите и интересите, защитавани от ДФЕС, и че се полага на 
държавите-членки да определят степента на закрила, която възнамеряват 
да осигурят за общественото здраве, и начина, по който тази степен 
трябва да се постигне. При положение че тази степен може да варира 
между различните държави-членки, държавите-членки трябва да допускат 
свобода на преценка по отношение на условията за продажба на 
лекарствени продукти на обществеността на тяхна територия.

(23) По-специално в светлината на рисковете за общественото здраве и предвид 
предоставената възможност на държавите-членки да определят степента 



на защита на общественото здраве, съдебната практика на Съда призна, че 
държавите-членки могат по принцип да наложат ограничение продажбата 
на дребно на лекарствени продукти да се извършва единствено от 
фармацевти.

(24) Следователно и в светлината на съдебната практика на Съда, държавите-
членки следва да могат да налагат условия, оправдани от защитата на 
общественото здраве за продажбата на дребно на лекарствени продукти, 
предлагани за продажба от разстояние посредством услугите на 
информационното общество. Тези условия не следва неоправдано да 
ограничават функционирането на вътрешния пазар.

(25) Обществеността следва да получава подкрепа при определянето на 
интернет сайтове, които законно предлагат лекарствени продукти за 
продажба от разстояние на обществеността. Следва да бъде установено 
лого, което се разпознава в целия Съюз, като същевременно позволява 
идентифицирането на държавата-членка, в която са установени лицето 
или органът, предлагащи лекарствени продукти за продажба от 
разстояние. Комисията следва да разработи проект за това лого. 
Уебсайтове, които предлагат лекарствени продукти за продажба от 
разстояние на обществеността следва да бъдат свързани с уебсайта на 
съответния компетентен орган. Уебсайтовете на компетентните органи 
на държавите-членки, както и тези на Европейската агенция по 
лекарствата (Агенцията), следва да дават обяснения за използването на 
логото. Всички тези сайтове следва да бъдат свързани с цел 
предоставянето на подробна информация на обществеността.

(26) В допълнение на това Комисията следва, в сътрудничество с Агенцията и 
държавите-членки, да провежда кампании за повишаване на 
осведомеността за предупреждаване относно рисковете от купуване на 
лекарствени продукти от незаконни източници чрез интернет.

(27) Държавите-членки следва да налагат ефективни санкции за действия, 
свързани с фалшифицирани лекарствени продукти, като отчитат 
заплахата за общественото здраве, която създават тези продукти.

(28) Фалшифицирането на лекарствени продукти представлява световен 
проблем, който изисква ефективна и засилена международна координация и 
сътрудничество, за да се гарантира, че стратегиите за борба с 
фалшифицирането са по-ефективни, по-специално по отношение на 
продажбата на подобни продукти чрез интернет. За тази цел Комисията и 
държавите-членки следва тясно да си сътрудничат и да подкрепят 
текущата работа в международните форуми по този въпрос, като Съвета 
на Европа, Европол и ООН. В допълнение на това Комисията, като работи в 
тясно сътрудничество с държавите-членки, следва да си сътрудничи с 
компетентните органи на трети страни с оглед провеждане на ефективна 
борба срещу търговията с фалшифицирани лекарствени продукти на 
световно равнище.

(29) Настоящата директива не засяга разпоредбите относно правата на 
интелектуална собственост и по-конкретно има за цел да предотврати 



навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната мрежа 
за доставки.

(30) Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), за да допълни разпоредбите на Директива 2001/83/ЕО, 
изменена от настоящата директива, относно добрите производствени и 
дистрибуторски практики за активни вещества, подробни правила за 
лекарствени продукти, въведени в Съюза без да са внесени и засягащи 
показателите за безопасна употреба. От особена важност е Комисията да 
проведе подходящи консултации по време на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

(31) С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на 
приемането на мерки за оценка на регулаторната рамка, приложима към 
производството на активни вещества, изнасяни от трети страни към 
Съюза и по отношение на общоприетото лого, което идентифицира 
уебсайтовете, предлагащи законно  на обществеността медицински 
продукти за продажба  от разстояние. Тези правомощия следва да бъдат 
изпълнявани от Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) №  .../2011 на 
Европейския парламент и на Съвета за установяване на правилата и 
общите принципи относно механизмите за контрол от страна на 
държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 
от страна на Комисията1.

(32) Показателите за безопасна употреба, въведени по силата на настоящата
директива, налагат съществено приспособяване на производствения процес.  
За да бъде възможно това приспособяване, сроковете за прилагане на 
правилата относно показателите за безопасна употреба следва да бъдат 
достатъчно дълги и следва да се отчитат от публикуването на 
делегираните актове, определящи подробно разпоредбите във връзка с тези 
показатели за безопасна употреба. В допълнение на това следва да се вземат 
предвид държави-членки, които вече имат въведена национална система. На 
тези държави-членки следва да се даде допълнителен преходен период за 
приспособяване към хармонизираната система на Съюза.

▌

(33) Тъй като целта на настоящата директива, а именно запазване на правилното 
функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти, при гарантиране
на високо равнище на защита на общественото здраве от фалшифицирани 
лекарствени продукти ▌, не може да бъде постигната в достатъчна степен от 
държавите-членки ▌, и поради нейния мащаб и последици, може да бъде 
постигната ▌по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 

                                               
1 ОВ: Моля, въведете номера, датата и позоваването на регламента, съдържащ се в 
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съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен 
в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(34) От значение е компетентните органи на държавите-членки, Комисията и 
Агенцията да си сътрудничат за гарантирането на обмен на информация 
относно мерките, предприети за борба с фалшифицирането на лекарствени 
продукти, включително относно прилаганите системи на санкции. 
Понастоящем подобен обмен се осъществява чрез работната група на 
правоприлагащите служители. Държавите-членки следва да гарантират, 
че организациите на пациенти и потребители са информирани за 
дейностите по прилагането доколкото това е в съответствие с 
оперативните потребности.

(35) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за 
по-добро законотворчество1 държавите-членки се насърчават да изготвят, 
за самите тях и в интерес на Съюза, собствени таблици, които да 
илюстрират, доколкото е възможно, съответствието между настоящата 
директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят 
обществено достояние.

(36) Директива 2001/83/ЕО наскоро беше изменена от Директива 2010/84/ЕС2 по 
отношение на фармакологичната бдителност. Тази директива изменя, 
наред с другото, член 111 относно инспекциите и член 116 относно 
спирането, отменянето или променянето на разрешения за търговия при 
определени обстоятелства. Освен това тя въведе разпоредби относно 
делегирани актове в член 121а, член 121б и член 121в. Настоящата 
директива налага някои допълнителни промени в тези членове.

(37) Директива 2001/83/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1

Директива 2001/83/ЕО се изменя, както следва:

1) Член 1 се изменя, както следва:

a) след точка 2 се добавят следните точки:

„2а. Фалшифициран лекарствен продукт:

Всеки лекарствен продукт, който съдържа неверни данни относно: 

a) неговата идентичност, включително опаковката и етикета, 
името, състава на която и да е от фармацевтичните му 
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2 ОВ L ..., стр.



съставки, както и по отношение на ексципиентите и силата 
на действие; и/или

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

в) хронологията, включително регистрите и документите, 
свързани с използваните канали за дистрибуция.

Настоящото определение не включва преднамерени недостатъци по 
отношение на качеството и не засяга нарушения на 
законодателството в областта на правата върху интелектуалната 
собственост. 

2б. Активно вещество: 

Всяко вещество или смес от вещества, предназначени за използване 
за производство на лекарствен продукт, които при използването си 
за производство се превръщат в активна съставка на този продукт, 
предназначен за упражняване на фармакологично, имунологично или 
метаболитно действие с цел възстановяване, корекция или промяна 
на физиологичните функции ли с цел поставяне на медицинска 
диагноза.“;

б) след точка 3 се добавя следната точка:

„3a. Ексципиент:

Всяка съставка на лекарствен продукт, различна от активното 
вещество и опаковъчния материал.“;

в) след точка 17 се добавя следната точка:

„17a. Търговско посредничество при лекарствени продукти:

Всички дейности във връзка с продажбата или закупуването на 
лекарствени продукти, с изключение на дистрибуция на едро, както 
е посочено в точка 17 от настоящия член, които не включват 
физическа манипулация и които се изразяват водене на независими 
преговори и от името на друго юридическо или физическо лице.“.

2) Член 2 се изменя, както следва:

a) параграф 3 се заменя със следното:

“3. Независимо от параграф 1 на настоящия член и член 3, параграф 
4, дял IV на настоящата директива се прилага за производството 
на лекарствените продукти, предназначени единствено за износ и 
за междинни продукти, активни вещества и ексципиенти.“;

б) вмъква се следният параграф:



„4. Параграф 1 се прилага, без да се засягат разпоредбите на член 
52б и член 85а.“.

3) В член 8, параграф 3, след буква з) се добавя следната буква:

„(за) писмено потвърждение за това, че производителят на лекарствения 
продукт е проверил съответствието на производителя на 
активното вещество с принципите и насоките за добра 
производствена практика чрез провеждане на одити в 
съответствие с член 46, буква е). Писменото потвърждение 
съдържа позоваване на момента на одита и декларация за това, че 
резултатите от одита потвърждават, че производството е в 
съответствие с принципите и насоките за добра производствена 
практика.“.

4) В член 40 параграф 4 се заменя със следното:

„4. Държавите-членки въвеждат информацията за разрешението, 
посочена в параграф 1 на настоящия член, в базата данни на Съюза, 
посочена в член 111, параграф 6.“.

5) Член 46 се изменя, както следва:

a) ▌ буква е) се заменя със следното:

„(е) да се придържа към принципите и ръководството за добра 
производствена практика на лекарствени продукти и да използва 
▌само активните вещества, които са били произведени в 
съответствие с ▌добра производствена практика за активни 
вещества и разпространени в съответствие с добрите 
дистрибуторски практики за активни вещества. За тази цел 
титулярят на разрешение за производство проверява, самият 
той или без това да засяга отговорността му, предвидена по 
силата на  настоящата директива, чрез предприятие, с което 
е сключил договор, спазването, от страна на производителя и 
дистрибуторите на активни вещества, на добрите 
производствени практики и добрите дистрибуторски 
практики, чрез провеждане на одити в предприятията за 
производство и дистрибуция на производителя и 
дистрибуторите на активни вещества.

Титулярят на разрешение за производство гарантира, че 
ексципиентите са подходящи за използване в лекарствени 
продукти като проверява подходящите добри производствени 
практики въз основа на официална оценка на риска в 
съответствие с приложимите насоки, посочени в член 47, 
параграф 5, като отчита други подходящи изисквания на 
системата за качество, гарантиращи, че подходящите добри 
производствени практики се прилагат, и документира това. В 
тази оценка на риска титулярят на разрешение за 



производство отчита произхода и предназначението на 
ексципиентите и предходни случаи.“;

б) Добавят се следните букви:

„ж) да информира компетентния орган и титуляря на разрешение за 
пускане на пазара незабавно, ако получи информация, че 
лекарствените продукти, които попадат в обхвата на 
неговото разрешение за производство са фалшифицирани или
съществуват съмнения, че са били фалшифицирани, независимо 
от това дали тези продукти са били разпространени в 
законната мрежа за доставки или по незаконен начин, 
включително продадени незаконно чрез услугите на 
информационното общество.

з) да удостовери, че производителите, вносителите или 
дистрибуторите, от които получават активни вещества, са 
регистрирани от компетентния орган на държавата-членка, в 
която са установени.

и) да проверява автентичността и качеството на активните 
субстанции и на ексципиентите.“.

6) След член 46а се вмъква следният член:

„Член 46б

1. Държавите-членки предприемат съответните мерки, за да гарантират, че 
намиращите се на тяхна територия производство, внос и дистрибуция 
на активни вещества ▌, включително активни вещества, предназначени 
за износ, съответстват на добрите производствени и 
дистрибуторски практики за активни вещества.

2. Активни вещества ▌се внасят само ако са изпълнени следните условия:

a) активните вещества са били произведени в съответствие със 
стандарти за добра производствена практика, които са най-малкото 
равностойни на определените от Съюза съгласно член 47; както и

б) активните вещества са придружени от писмено потвърждение от 
компетентния орган на третата страна износителка на следното:

i) стандартите за добра производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо изнесените активни 
вещества, са най-малкото равностойни на определените от 
Съюза съгласно член 47;

ii) съответното предприятие подлежи на редовен, стриктен и 
прозрачен контрол и ефикасно правоприлагане, на добрите 
производствени практики, включително многократни и 
необявени предварително инспекции, гарантиращи 



защита на общественото здраве, равностойна поне на
тази в Съюза; както и

iii) в случай на разкриване на неспазване, тази информация се 
предоставя незабавно на Съюза от третата държава 
износителка. 

Това писмено потвърждение не засяга задълженията, посочени 
в член 8 и в член 46, буква е).

3. Изискването, определено в параграф 2, буква б) от настоящия член, не 
се прилага, ако страната износителка е включена в списъка съгласно
член 111б.

4. Поради изключителни причини, свързани с наличието на 
лекарствени продукти, когато завод за производство на активно 
вещество за износ е бил подложен на инспекция от държава-членка 
и е установено, че спазва принципите и насоките за добра 
производствена практика, установени в съответствие с член 47, 
изискванията, установени в настоящия член, параграф 2, точка б) 
могат да бъдат отменени от която и да е държава-членка за период 
не по-дълъг от срока на валидност на сертификата за добра 
производствена практика. Държавите-членки, които използват 
тази възможност за отмяна, съобщават това на Комисията.“.

7) В параграф 47 трети и четвърти параграф се заменят със следния текст:

„Комисията приема чрез делегирани актове в съответствие с член 121а и 
съгласно условията, посочени в член 121б и 121в принципите и насоките за 
добра производствена практика за активни вещества, ▌посочени в член 46, буква 
е) и член 46б.

Принципите на добри дистрибуторски практики за активни вещества, 
посочени в член 46, буква е) се приемат от Комисията под формата на 
насоки.

Комисията приема насоки за официална оценка на риска за проверка на 
подходящата добра производствена практика за ексципиенти, посочени в 
член 46, буква е), втора алинея.“.

8) Добавя се следният нов член след член 47:

„Член 47а

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

а) Титулярят на разрешение за производство проверява преди 
частично или напълно да премахне или да закрие тези 



показатели за безопасна употреба, дали съответният 
лекарствен продукт е истински и дали не е бил променен;

б) титулярят на разрешение за производство спазва 
разпоредбите на член 54, буква о), като заменя тези показатели 
за безопасна употреба с показатели за безопасна употреба, 
равностойни на тях по отношение на възможността за 
гарантиране на идентификацията, автентичността и 
доказателства за фалшифициране на лекарствения продукт, и 
без да отваря първичната опаковка съгласно определението в 
член 1, параграф 23;

Показателите за безопасна употреба се считат за 
равностойни, ако са изпълнени следните условия:

- отговарят на изискванията, определени в делегираните 
актове, посочени в член 54а, параграф 3, и

- предлагат еднаква ефективност при идентифициране, 
проверка на автентичността и предпазване от намеса 
в лекарствени продукти;

в) тези дейности са изпълнени в съответствие с приложимата 
добра производствена практика за лекарствени продукти; 
както и

г) замяната на показатели за безопасна употреба подлежи на 
контрол от страна на компетентния орган.

2. Титулярите на разрешение за производство, включително тези, 
които изпълняват дейностите, описани в параграф 1 на настоящия 
член, се разглеждат като производители, и следователно носят 
отговорност за вреди в случаите и при условията, посочени в 
Директива 85/374/ЕИО.“.

9) В член 51, параграф 1, преди втората алинея се добавя следната алинея:

„За лекарствени продукти, предназначени за пускане на пазара в Съюза, 
квалифицираният специалист съгласно член 48 гарантира, че показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 54, буква о), са посочени върху 
опаковката.“.

10) Следните членове се вмъкват след член 52:

„Член 52a

1. Вносителите, производителите и дистрибуторите на активни 
вещества, които са установени в Съюза регистрират дейността си 
при компетентния орган на държавата-членка, в която са установени.

2. Формулярът за регистрация включва най-малко следната 
информация:



- име или фирмено наименование и постоянен адрес;

- активното(ите) вещество(а), които ще се внасят, произвеждат 
или разпространяват;

- данни по отношение на помещенията и техническото оборудване 
за дейността.

3. Операторите, посочени в параграф 1, подават формуляра за 
регистрация на компетентния орган най-малко 60 дни преди 
плануваното начало на дейността им.

4. Компетентният орган може, въз основа на оценка на риска, да реши 
да извърши инспекция. Ако компетентият орган уведоми заявителя 
в рамките на 60 дни, че ще бъде проведена инспекция, дейността не 
започва преди компетентият орган да е уведомил заявителя, че 
може да започне да извършва дейност. Ако в срок от 60 дни от 
получаването на формуляра за регистрация компетентният орган 
не е уведомил заявителя, че ще бъде извършена инспекция, 
заявителят може да започне дейността си.

5. Операторите, посочени в параграф 1, съобщават ежегодно на 
компетентния орган списък с промените, настъпили по отношение 
на информацията, съдържаща се във формуляра за регистрация. 
Всички промени, които могат да повлияят на качеството или на 
безопасността на активното(ите) вещество(а), които са 
произведени, внесени или разпространени, трябва да бъдат 
съобщавани незабавно.

6. Операторите, посочени в параграф 1, които са започнали дейността 
си преди ... подават формуляра за регистрация на компетентния 
орган не по-късно от ....

7. Държавите-членки въвеждат информацията от формуляра за 
регистрация, посочена в параграф 2 на настоящия член в базата 
данни на Съюза, посочена в член 111, параграф 6.

8. Настоящият член не засяга разпоредбите на член 111.

Член 52б

1. Независимо от член 2, параграф 1 и без да се засяга дял VII, държавите-
членки предприемат необходимите мерки, за да предотвратят това
лекарствените продукти, въведени в Съюза, но които не са 
предназначени за пускане на пазара на Съюза, да влизат в обращение, в 
случай че има достатъчно основания да се подозира, че тези 
продукти са фалшифицирани.

                                               
 ОВ: Моля въведете датата на прилагане на посочената разпоредба.
 ОВ: Моля въведете датата 60 дни след датата на прилагане.



2. За да установи необходимите мерки, посочени в параграф 1,
Комисията може да приема мерки ▌, допълващи разпоредбите в този 
параграф посредством делегирани актове в съответствие с член 121а, 
и при спазване на условията, посочени в член 121б и член 121в по 
отношение на критериите, които трябва да бъдат разгледани, и 
проверките, които трябва да бъдат направени при оценката на 
възможния фалшифициран характер на лекарствени продукти, 
въведени в Съюза, но които не са предназначени за пускане на 
пазара.“.

11) В член 54 се добавя следната точка:

„(o) за лекарствени продукти, различни от радиофармацевтици, 
посочени в член 54а, параграф 1, показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност дистрибуторите на едро и оторизираните 
лица или лицата, оправомощени да доставят лекарствени продукти 
на обществеността да:

- проверяват автентичността им; и ▌

- идентифицират отделни опаковки, както и инструмент, 
позволяващо проверка на това дали външната опаковка е била 
променена.“.

12) Следният член се вмъква след член 54:

„Член 54а

1. Лекарствените продукти, отпускани по медицинско предписание 
носят показателите за безопасна употреба, посочени в член 54, буква о), 
освен ако не са описани в съответствие с процедурата, посочена в 
настоящия член, параграф 3, буква б).

Лекарствените продукти, които не се отпускат по медицинско 
предписание не носят показателите за безопасна употреба, посочени в 
член 54, буква о), освен ако, по изключение, не са описани в 
съответствие с процедурата, посочена в настоящия член, параграф 3, 
буква б), след като са получили оценка, че са изложени на риск от 
фалшифициране.

2. Комисията приема мерки за допълване на разпоредбата на член 54, 
буква о) чрез делегирани актове в съответствие с член 121а и при 
спазване на условията, определени в член 121б и член 121в, с цел 
създаване на подробни правила за показатели за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о). 

▌

3. За тази цел делегираните актове посочват:



a) характеристиките и техническите спецификации на 
индивидуалния идентификационен белег за показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 54, буква о), позволяващи 
проверка на автентичността на лекарствените продукти и 
идентификация на отделните опаковки; при установяване на 
показателите за безопасна употреба се отдава дължимото 
внимание на разходната им ефективност;

б) списъците съдържащи лекарствените продукти или категории 
лекарствени продукти, които в случай на лекарствени 
продукти, изискващи лекарско предписание следва да не носят, 
а в случаите на лекарствени продукти, не изискващи лекарско 
предписание, не следва да носят показателите за безопасна 
употреба, посочени в точка (о) на член 54, като се вземе 
предвид рискът от фалшифициране, отнасящ се до продукти или 
категории продукти, въз основа на поне следните критерии:

(i) цената и обема на продажбите на лекарствения продукт;

(ii) броя и честотата на миналите случаи на докладвани 
фалшифицирани лекарствени продукти в рамките на 
Съюза и в трети страни и развитието на тези случаи в 
миналото;

(iii) характерните за съответните лекарствени продукти 
особености;

(iv) тежестта на заболяванията, чието лечение предстои;

(v) други потенциални рискове за общественото здраве;

в) процедури за нотифициране на Комисията от компетентните 
национални органи за лекарствени продукти, за които 
съществува риск или за които се счита, че не съществува риск 
от фалшифициране, и бърза система за оценка и вземане на 
решения относно тези нотификации за целите на прилагането 
на буква б) от настоящия параграф.

г) формите за проверка на показателите за безопасна употреба, 
посочени в буква (о) на член 54, от производители, търговци на 
едро, аптекари и лица оторизирани или оправомощени да 
доставят лекарствени продукти на обществеността и от 
компетентните органи. Настоящите форми позволяват 
контрол на истинността на всяка доставена опаковка от 
лекарствените продукти, посочени в параграф 1 на настоящия 
член и определят неговия обхват. При установяването на тези 
разпоредби се вземат предвид специфичните характеристики 
на мрежата за доставки в държавите-членки и 
необходимостта от гарантиране на това, че въздействието на 
контролните мерки върху определени актьори от мрежата за 
доставки е пропорционално съизмеримо. 



д) разпоредби за установяването, управлението и достъпността 
до системата от хранилища система, в която се съдържа 
информация относно показателите за безопасна употреба, 
необходими за идентифицирането и контрола на 
автентичността на лекарствените продукти, както е 
предвидено в буква о) на член 54. Разходите за системата на  
хранилища се поемат от титулярите на разрешителното за 
производство на медицински продукти, носещи показатели за 
безопасна употреба.

4. Мерките, посочени в параграф 3 вземат предвид най-малко следното:

(i) защитата на личните данни, предвидена в законодателството 
на Съюза;

(ii) основателните интереси да се защити поверителната търговска 
информация;

(iii) собствеността и поверителността на данните, създадени чрез 
използването на показателите за безопасна употреба;

(iv) съотношението между разходите и ефективността на 
системата;

5. Националните компетентни органи уведомяват Комисията 
относно лекарствени продукти, за които по тяхна преценка 
съществува риск от фалшифициране и могат да уведомяват за 
лекарствени продукти, за които те не считат, че съществува риск, 
съгласно критериите, посочени в буква б) параграф 3 на настоящия 
член.

6. Всяка държава-членка, за целите на възстановяването на средства 
или на фармакологичния контрол, може да разшири обхвата на 
индивидуалния идентификационен белег, посочен в буква о), член 54, 
върху всички лекарствени продукти, подлежащи на лекарско 
предписание или предмет на възстановяване на средства.

З целите на възстановяването на средства, на фармакологичния 
самоконтрол или на фармакологичната епидемиология, всяка 
държава-членка може да използва информацията, съдържаща се в 
системата на хранилища, посочена в буква д), параграф 3 на 
настоящия член.

За целите на безопасността на пациентите всяка държава членка 
може да разшири обхвата на инструмента срещу подправянето, 
посочен в буква о), член 54.“.

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

„- ▌идентификация и автентичност съгласно член 54а(6).“.



14) Заглавието на дял VII се заменя със следното:

„Дистрибуция на едро и посредничество с лекарствени продукти“.

15) Член 76 се изменя, както следва:

a) параграф 3 се заменя със следното:

„3. Всеки дистрибутор, който не е титуляр на разрешение за 
търговия, който внася даден лекарствен продукт от друга 
държава-членка, нотифицира титуляря на разрешение за 
търговия и компетентните органи на държавата-членка, в 
която се внася лекарственият продукт, за намерението си да 
го внесе. В случай на лекарствени продукти, които не са 
получили разрешение, съгласно Регламент (ЕО) №726/2004, 
уведомлението на компетентния орган се извършва без да се 
накърняват допълнителните процедури, предвидени в 
законодателството на същата държава-членка, включително 
такси, платими на компетентните органи за обработването 
на уведомлението.“;

б) добавя се следният параграф:

“4. В случай на лекарствени продукти, които са получили 
разрешение, съгласно Регламент (ЕО) №726/2004, 
дистрибуторът предоставя уведомлението, съобразно 
параграф 3, на титуляря на разрешение за пускане на пазара и 
на Агенцията. Уведомлението е придружено от такса, 
платима на Агенцията за извършването на проверка, че 
условията, предвидени в законодателството на Съюза, са 
спазени.“.

16) Член 77 се изменя, както следва:

a) параграф 1 се заменя със следното:

„1. Държавите-членки вземат всички подходящи мерки, за да 
гарантират, че разпространението на едро с лекарствени 
продукти се извършва, само с разрешение за дейност като 
търговец на едро с медицински продукти, в което се посочва 
територията, за която е валидна разрешението.“;

б) параграфи 4 и 5 се заменят със следното:

„4. Държавите-членки вкарват информацията за разрешението, 
посочено в параграф 1▌ в базата данни на ЕС, посочена в член 111, 
параграф 6. По искане на Комисията или на някоя държава-членка, 
държавите-членки предоставят цялата необходима информация във 
връзка с индивидуалните разрешения, предоставени съгласно 
параграф 1.



5. Проверка на лицата, одобрени за включване в дейности по 
търговия на едро с лекарствени продукти, както и 
инспекцията на техните помещения, се извършва от 
държавата-членка, която е предоставила разрешението за 
помещения, разположени на тяхна територия.“.

17) Член 80 се изменя, както следва:

a) добавя се следната буква:

„(ва) те трябва да се уверят, че лекарствените продукти, които са 
поръчали, не са фалшифицирани, като проверят показателите 
за безопасна употреба на външната опаковка, съгласно 
изискванията на делегираните актове, както е посочено в член 
54а, параграф 2;“;

б) буква д) се заменя със следното:

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

– дата,

– наименование на лекарствения продукт,

– получено, доставено, или изтъргувано чрез посредничество
количество,

– име и адрес съответно на получателя или изпращача;

– номер на партидата на лекарствения продукт, поне за 
продукти, предмет на показателите за безопасна 
употреба, както са посочени в член 54, буква о);“;

в) Добавят се следните букви:

„з) трябва да поддържат система за качество, определяща 
отговорностите, процесите и управлението на риска, свързани с 
техните дейности;

и) трябва незабавно да информират компетентните органи и, където 
това е приложимо, титуляря на разрешителното за търговия 
с лекарствени продукти, които те получават или им биват 
предлагани и за които те установят, че са фалшифицирани 
или имат съмнения, че представляват фалшифицирани
лекарствени продукти.“;

г) добавят се следните алинеи:



За целите на буква б),▌ когато лекарственият продукт е получен от друг
дистрибутор на едро, титулярите на разрешението за дистрибуция на
едро трябва да проверяват дали доставящият го дистрибутор на едро се
придържа към принципите и насоките на добрите дистрибуторски
практики, което включва да се провери дали доставящият
дистрибутор на едро притежава разрешение за дистрибуция на
едро.

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

Когато се придобиват лекарствени продукти чрез посредничество 
титулярите на разрешение за дистрибуция на едро и посредниците 
в областта на лекарствени продукти трябва да се уверят, че 
участващите оператори изпълняват изискванията, посочени в 
настоящата директива.“.

18) Към параграф 1 на член 82 се добавя следното тире:

„- номер на партидата на лекарствения продукт, поне за продукти, 
предмет на показателите за безопасна употреба, както са посочени 
в член 54а;“.

19) Следните членове се вмъкват след член 85:

„Член 85а

В случаите на дистрибуция на едро в трети страни член 76 и член 80, буква в) ▌ 
не се прилагат. Освен това член 80, буква б) не се прилага, когато даден продукт 
се получава директно от трета страна. Изискванията на член 82 не се отнасят 
до доставките на лекарствени продукти до лица от трети страни, които 
са оторизирани или имат разрешение да доставят лекарствени продукти на 
обществеността.

Член 85 б

1. Лицата, осъществяващи посредничество в областта на
лекарствените продукти, гарантират, че пласираните чрез 
посредничество лекарствени продукти влизат в обхвата на разрешение 
за пускане на пазара, дадено съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 или от 
компетентен орган на държава-членка в съответствие с настоящата 
директива.

Те трябва да притежават постоянен адрес и информация за 
контакт на територията на Съюза, така че да се гарантира точна 
идентификация, разположение, комуникация и осъществяване на 
наблюдение върху тяхната дейност от страна на компетентните 
органи.



Прилагат се изискванията, посочени в член 80 буква г) до буква и), с 
оглед пласирането на лекарствени продукти чрез посредничество.

2. Лица могат да осъществяват посредничество в областта на 
лекарствените продукти само ако са регистрирани в компетентния 
орган на държавата-членка, на посочения в параграф 1 постоянен 
адрес. Те регистрират поне своето име, фирма и постоянен адрес. Те 
уведомяват компетентния орган за настъпили във връзка с това 
промени без излишно забавяне.

.Лица, осъществяващи посредничество в областта на 
лекарствените продукти, започнали своята дейност преди ...   се 
регистрират при компетентния орган не по-късно от ... .

Компетентният орган записва информацията относно лицата, 
осъществяващи посредничество в областта на лекарствените 
продукти в регистър, който е достъпен за обществеността.

3. Насоките, посочени в член 84, включват специфични клаузи по 
отношение на посредническата дейност.

4. Настоящият член не засяга разпоредбите на член 111.
Извършването на проверките, посочени в този член, е в рамките на 
отговорност на държавата-членка, в която е регистрирано лицето, 
осъществяващо посредническа дейност в областта на 
лекарствените продукти.

Ако лице, осъществяващо посредничество в областта на 
лекарствените продукти, не спазва изискванията, посочени в 
настоящия член, компетентният орган има право да реши да извади 
това лице от регистъра, посочен в параграф 2. Компетентният 
орган информира лицето за това решение.“.

20) Пред дял VIII се вмъква следният дял:

„Дял VII а 

ПРОДАЖБИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Член 85в

1. Без да се засяга националното законодателство, забраняващо 
предлагането на лекарствени продукти, изискващи лекарско 
предписание, за продажби от разстояние на обществеността, чрез 
услугите на информационното общество, държавите-членки 
гарантират, че лекарствените продукти се предлагат за продажба 
от разстояние чрез методите на услугите на информационното 
общество, както са определени в Директива 98/34/ЕО на 

                                               
 ОВ: моля въведете датата на прилагане на настоящия член.
 ОВ: моля въведете датата 60 дни след датата на прилагане.



Европейския Парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година 
установяваща процедура за предоставянето на информация в 
сферата на техническите стандарти и правила1 при следните 
условия:

a) физическото или юридическото лице или органът, предвидени 
от националното право, които предлагат лекарствени 
продукти за продажба от разстояние, са оторизирани или 
притежават разрешение да доставят лекарствени продукти 
на обществеността, също и от разстояние, съгласно 
националното законодателство на държавата-членка, в която 
това лице или орган са установени;

б) лицето или органът, посочени в буква а), са предоставили на 
държавата-членка, в която лицето или органът са установени, 
поне следната информация:

- име или фирма и постоянен адрес за мястото на 
извършване на дейност, от което се доставят 
лекарствените продукти; 

- дата, на която е започнала дейността по предлагането на 
лекарствени продукти за продажба от разстояние чрез 
средствата на услугите на информационното общество;

- адресът на интернет страницата, използвана за тази 
цел, и цялата необходима информация, необходима за 
идентифицирането на тази интернет страница;

- ако е приложимо, класификацията, в съответствие с дял 
VI, на лекарствените продукти, предлагани за продажба 
от разстояние чрез услугите на информационното 
общество.

Тази информация се актуализира, ако е приложимо;

в) съгласно член 6, параграф 1, лекарствените продукти, 
предлагани за продажба от разстояние чрез услугите на 
информационното общество, изпълняват изискванията на 
националното законодателство на държавата-членка на 
местоназначение;

г) без да се засягат изискванията за информация, посочени в 
Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-специално на електронната 
търговия на вътрешния пазар2, интернет страницата, 
предлагаща лекарствени продукти за продажба от разстояние 

                                               
1 ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
2 OВ L 178, 17.07.2000 г., стр. 1.



посредством услугите на информационното общество, 
съдържа най-малко:

- информацията за контакт на компетентния орган или 
на органа, определен за тази цел, посочен в буква б);

- линк към интернет страницата, посочена в параграф 4 в 
държавата-членка на установяване;

- общоприетото лого, посочено в параграф 3, ясно показан 
на всеки екран от интернет страницата, свързана с 
предложението за продажби от разстояние на 
лекарствени продукти. Общоприетото лого е свързано с 
входа на лицето или органа от списъка, посочен в 
третото тире на параграф 4.

2. Държавите-членки имат право на своя територия да налагат 
условия, обосновани със опазване на общественото здраве, отнасящи 
се до доставките на дребно на лекарствени продукти за продажба 
от разстояние чрез услугите на информационното общество.

3. Установява се общоприето лого, което може да бъде разпознато на 
територията на целия Съюз, като се дава възможност за 
идентификацията на държавата-членка, в която е установено 
лицето или органът, предлагащи лекарствени продукти за продажба 
от разстояние. Това лого се показва ясно на интернет страниците, 
предлагащи лекарствени продукти за продажба от разстояние, в 
съответствие с параграф 1, буква а).

С цел хармонизация на функционирането на това общоприетото 
лого за интернет страниците, предлагащи лекарствени продукти за 
продажба от разстояние, Комисията приема мерки по прилагането, 
отнасящи се до:

- техническите, електронните и криптографските изисквания, 
позволяващи оценка на автентичността на общоприетото 
лого;

- модела на общоприетото лого.

Когато е необходимо, тези мерки биват преразглеждани, като се 
вземат предвид достиженията на научно-техническия прогрес. Тези 
мерки се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 
121, параграф 2.

4. Държавите-членки създават интернет страница, която съдържа 
поне следните елементи:

- информация относно националното законодателство за 
предлагането на лекарствени продукти за продажба от 
разстояние чрез услугите на информационното общество, 



включително и информация относно факта, че могат да 
съществуват различия между държавите-членки по 
отношение на класификацията на лекарствените продукти и 
на условията за доставянето им;

- информация относно целта на общоприетото лого;

- списък на отбелязаните лица, предлагащи лекарствени 
продукти за продажба от разстояние чрез услугите 
информационното общество, съгласно параграф 1 и адресите 
на техните интернет страници;

- основна информация относно рисковете, свързани с 
лекарствени продукти, незаконно доставяни на 
обществеността по интернет;

Тази интернет страница съдържа линк към интернет страницата, 
посочена в параграф 5.

5. Агенцията създава интернет страница, на която се предоставя 
информацията, посочена в параграф 4, тире 2 и тире 4, информация 
за законодателството на Съюза относно фалшифицирани 
лекарствени продукти, както и връзки към интернет страниците 
на държавите-членки. На страницата на Агенцията се посочва 
изрично, че интернет страниците на държавите-членки съдържат 
информация за лицата и органите, които са оправомощени и на 
които е разрешено да доставят лекарствени продукти на 
обществеността и имат право да ги предлагат за продажба от 
разстояние посредством услугите на информационното общество в 
съответната държава-членка.

6. Без да се засяга Директива 2000/31/EО и съдържащите се в този дял 
изисквания, държавите-членки предприемат необходимите мерки, 
за да гарантират, че други лица или органи, освен посочените в 
параграф 1, които предлагат за продажба от разстояние 
лекарствени продукти на обществеността и извършват дейност в 
своята държава-членка, подлежат на ефективни, съразмерни и 
имащи възпиращ ефект наказания.

Член 85г

Без да се засягат компетенциите на съответна държава-членка, 
Комисията, в сътрудничество с Агенцията и компетентните органи на 
държавата-членка, извършва или насърчава провеждането на 
информационни кампании, насочени към широката общественост относно 
опасността от фалшифицирани лекарствени продукти. Тези кампании 
повишават информираността на потребителите относно рисковете от 
лекарствени продукти, доставяни незаконно на обществеността 
посредством интернет и относно ролята на общоприетото лого, интернет 
страниците на държавите-членки и интернет страницата на Агенцията.“.



21) Член 111 се изменя, както следва:

a) параграф 1 се заменя със следното:

„1. В сътрудничество с Агенцията, компетентният орган на 
съответната държавата-членка гарантира, спазването на 
законовите изисквания относно лекарствените продукти, 
като за целта извършва проверки, ако е необходимо без 
предварително предупреждение, и изисква от официалната 
лаборатория за контрол на лекарствата или друга 
лаборатория, определена за тази цел, да извършат тестове на 
образци, когато това е необходимо. Като част от 
сътрудничеството, на Агенцията се предоставя информация 
относно планираните и извършените проверки. Държавите-
членки и агенцията си сътрудничат при координирането на 
проверки в трети страни. Проверките включват, но не се 
ограничават до споменатите в параграфи от 1а до 1е.“;

(б) Вмъкват се следните параграфи:

„1a. Производителите, разположени в Съюза или в трети страни, и 
дистрибуторите на едро на лекарствени продукти се 
проверяват многократно.

1б. Компетентният орган разполага със система за надзор, 
включваща проверки, които се извършват на подходяща 
честота в зависимост от риска в разположените на неговата 
територия помещения на производителите, вносителите или 
дистрибуторите на активни субстанции, и ефективни 
последващи проверки.

Когато компетентният орган прецени, че съществуват 
основания да се подозира неспазване на законовите изисквания, 
предвидени в настоящата директива, включително на 
принципите и насоките за добрите производствени практики, 
посочени в член 46, буква е) и член 47, той извършва проверка в 
помещенията на:

a) разположените в трети страни производители или 
дистрибутори на активни субстанции;

б) производителите или вносителите на ексципиенти.

1в. Посочените в параграфи 1а и 1 б проверки могат да бъдат 
извършени в рамките на Съюза и в трети страни по искане на 
дадена държава-членка, Комисията или Агенцията.

1г. Проверки могат да бъдат извършени и в помещенията на 
титулярите на разрешение за маркетинг и посредници в 
областта на лекарствените продукти.



1д. За да се провери дали данните, предоставени с цел да се получи 
удостоверение за спазване на изискванията, отговарят на 
монографиите на Европейската фармакопея, органът по 
стандартизация на номенклатурата и изискванията за 
качество по смисъла на Конвенцията, свързани с 
изработването на Европейската фармакопея (Европейска 
дирекция за качество на лекарствата и здравеопазването), 
може да изиска от Комисията или Агенцията да поиска 
подобна проверка, когато съответният изходен материал е 
предмет на монография на Европейската фармакопея.

1е. По-конкретно искане от производителя, компетентният 
орган на съответната държава-членка може да извърши 
проверки на производителите на изходни материали.

1ж. Проверките се извършват от длъжностни лица, определени 
от компетентните органи, които трябва да бъдат 
упълномощени за следното:

a) проверяват производствените или търговските 
мощности на производителите на лекарствени 
продукти, на активни субстанции или на ексцепиенти, 
както и всички лаборатории, използвани от титуляря 
на разрешително за маркетинг, за извършване на 
проверки съгласно член 20;

б) вземат образци, включително с оглед на извършването 
на независими тестове от официална лаборатория за 
контрол на лекарствата или друга лаборатория, 
определена за целта от държавата-членка;

в) проверяват всички документи, имащи отношение към 
обекта на инспекцията, предмет на действащите 
разпоредбите в държавите-членки към 2 май 1975 г., 
които поставят ограничения на тези пълномощия по 
отношение описанието на метода на производство;

г) проверяват помещенията, архивите, документите и 
основния файл на системата за фармацевтична 
бдителност на притежателя на разрешително за пускане 
на пазара или други фирми, използвани от него за 
извършване на дейностите, описани в дял IX. 

1з. „Проверките се провеждат в съответствие с ръководството, 
посочено в член 111а.“;

в) параграф 3 се заменя със следното:

„3. След всяка инспекция, посочена в параграф 1, компетентният орган 
докладва дали инспектираната единица съблюдава принципите и 
ръководствата за добра производствена и добра дистрибуционна 



практика, посочени в членове 47 до 84, в зависимост от случая, 
или дали титулярят на разрешение за пускане на пазара спазва 
изискванията, определени в дял ІХ.

Провелият проверката компетентен орган предава съдържанието на 
тези доклади на проверяваната единица.

Преди приемането на доклада компетентният орган предоставя 
възможност на съответната проверявана единица да представи
коментарите си.“;

г) параграфи 4, 5▌ и 6 се заменят със следното:

„4. Без да се засягат договорености, които може да са постигнати 
между Съюза и трети държави, държава-членка, Комисията 
или Агенцията могат да изискат производител, установен в 
трета държава, да бъде подложен на проверка, посочена в 
настоящия член.

5. В срок до 90 дни от посочената в параграф 1 проверка, когато е 
приложимо, на проверяваната единица се издава сертификат за 
добра производствена практика или добри дистрибуторски 
практики, ако резултатът от проверката показва, че тя се 
придържа към предвидените в законодателството на Съюза 
принципи и ръководства за добра производствена практика или 
добри дистрибуторски практики.

Сертификат се издава, ако проверките се извършват като част от 
процедурата за сертифициране за монографиите на Европейската 
фармакопея.

6. Държавите-членки въвеждат издаваните от тях сертификати за 
добра производствена практика и добри дистрибуторски 
практики в база данни на Общността, управлявана от агенцията от 
името на Общността. Съгласно член 52а, параграф 7, държавите-
членки също ще въвеждат информация в тази база данни, 
отнасяща се до регистрацията на вносителите, 
производителите и дистрибуторите на активни вещества. 
Базата данни е обществено достъпна.“;

д) Параграф 7 се изменя, както следва:

(i)  думите „параграф 1“ се заменят от думите „параграф 1ж“;

(ii) думите „използвани като изходни материали“ се заличават;

е) в параграф 8 думите „параграф 1“ се заместват с думите „параграф 
1ж“.

22) Следните членове се вмъкват след член 111:

„Член 111 а



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

Държавите -членки в сътрудничество с Агенцията, установяват формата 
и съдържанието на разрешението, посочено в член 40, параграф 1 и член 77, 
параграф 1, на докладите, посочени в член 111, параграф 3, на 
сертификатите за добри производствени практики и сертификатите на 
добри дистрибуторски практики, посочени в член 111, параграф 5.

Член 111б

1. По искане на трета страна, Комисията извършва оценка дали нейната 
регулаторна рамка относно активни вещества, изнасяни в Съюза и 
съответният й контрол и правоприлагане гарантират равнище на защита 
на общественото здраве, равностойно на това в Съюза. Тази оценка се 
извършва под формата на преглед на съответната документация, 
освен ако не съществуват договорки, посочени в член 51, параграф 2 
на настоящата директива, които включват в обхвата си тази 
област на дейност, тя трябва също така да включва потвърждение 
от преглед на място на регулаторната система на третата страна 
и, ако е необходимо, наблюдавана проверка на една или повече 
инсталации на третата страна за производство на активни 
вещества. Ако оценката потвърди горепосоченото, Комисията 
включва третата страна в списък посредством решение. При тази 
оценка се вземат предвид по-специално:

a) правилата на държавата за добри производствени практики;

б) редовността на проверките на добрите производствени практики;

в) ефикасността на прилагането на добрите производствени практики;

г) редовността и бързината на предоставяната от третата страна 
информация относно производителите на активни съставки, които 
не отговарят на изискванията.

2. Комисията приема необходимите мерки по изпълнение за прилагане
на изискванията, указани в параграф 1, букви а)—г) на настоящия
член. Тези мерки се приемат в съответствие с процедурата, 
посочена в член 121, параграф 2.

3. Комисията ▌проверява редовно дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка се провежда не по-късно от 3 
години след включването на държавата в списъка, посочен в параграф 1.

4. В сътрудничество с Агенцията и компетентните органи на 
държавите-членки, Комисията извършва оценката и проверката, 
посочени в параграф 1 и параграф 3.“.

23) В член 116 се добавя следният параграф:



„Вторият параграф на настоящия член се прилага също и в случаите, 
когато производството на лекарствени продукти не е извършено в 
съответствие с особеностите, предоставени от член 8, параграф 3, буква г) 
или когато контролът не е извършен в съответствие с методите за 
контрол, описани в член 8, патраграф3, буква з).“.

24) Добавя се следният нов член след член 117:

„Член 117а

1. Държавите-членки разполагат със система, която има за цел да 
предотврати достигането на лекарствени продукти, за които 
съществуват съмнения, че са опасни, до пациента. 

2. За тази цел системата включва в своя обхват получаването и 
обработката на информация за лекарствени продукти, за които 
съществуват подозрения, че са фалшифицирани, както и относно 
подозрения за качествени недостатъци и включва изтеглянето на 
продукти от страна на титулярите на разрешението за маркетинг 
или наредено от компетентните национални органи, от съответните 
участници във веригата за снабдяване, както през, така и извън 
нормалното работно време. Системата позволява също обратното им 
изтегляне от пациентите, които са ги получили, когато е необходимо 
с помощта на здравните работници.

3. Ако съществува подозрение, че въпросният лекарствен продукт 
представлява сериозен риск за общественото здраве, компетентният 
орган на държавата-членка, в която продуктът е първо установен, 
незабавно изпраща спешно уведомление до всички държави-членки и 
всички участници във веригата за доставка в тази държава-членка. В 
случай че тези лекарствени продукти са достигнали до пациентите, в 
рамките на 24 часа се правят спешни публични съобщения с цел тези 
лекарствени продукти да бъдат изтеглени от пациентите. Тези 
съобщения ще съдържат достатъчно информация относно 
съмненията за пропуск в качеството на продукта или относно 
неговото фалшифициране и свързаните с това рискове.

4. В рамките на ...  държавите членки съобщават на Комисията 
подробности относно техните национални системи, посочени в 
настоящия член.“.

25) Следните членове се вмъкват след член 118:

„▌

Член 118а

                                               
 ОВ: моля въведете датата, две години след влизането в сила на настоящата 

директива.



Държавите-членки определят правилата за наказания, които се прилагат при 
нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива 
и предприемат всички ▌необходими мерки, за да гарантират, че тези наказания
се изпълняват. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Тези наказания не са по-слаби от прилаганите наказания за нарушения на 
националното право от подобно естество или значение.

Те се занимават, наред с другото, със следното:

a) производството, дистрибуцията, посредничеството, вноса и износа 
на фалшифицирани лекарствени продукти, включително 
доставката на фалшифицирани лекарствени продукти по 
интернет;

б) неспазване на правилата, определени в настоящата директива 
относно производството, дистрибуцията, вноса и износа на 
активни субстанции;

в) неспазване на правилата, определени от настоящата директива 
относно употребата на ексципиенти.

Ако е приложимо, в такива случаи санкциите вземат предвид заплахата за 
общественото здраве, която фалшифицирането на лекарствени продукти 
представлява.

Държавите-членки уведомяват Комисията за националните разпоредби, 
приети съгласно настоящата директива, най-късно до ...  и незабавно
съобщават за всяко допълнително изменение на тези разпоредби, което ги 
засяга.

До ...  Комисията предоставя доклад на Европейския парламент и на 
Съвета, представящ преглед на мерките на държавите-членки по 
транспонирането по отношение на този член, заедно с оценка за 
ефективността на тези мерки.

Член 118б

Държавите-членки организират срещи, включващи организации на 
пациентите и потребителите и, ако е необходимо правоприлагащи 
служители от държавите-членки, за да се съобщи обществената 
информация за действията, предприети в областта на превенцията и 
правоприлагането за борба срещу фалшифицирането на лекарствени 
продукти.

Член 118в

                                               
 ОВ: моля вмъкнете датата 18 месеца след публикуването на настоящата директива.
 ОВ: моля вмъкнете датата 18 месеца +5 години след публикуването на настоящата 

директива.



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

26) В член 121а, параграф 1 думите „член 22б“ се заменят от думите „член 22б, 
член 47, член 52б и член 54а“.

27) В член 121б, параграф 1 думите „член 22б“ се заменят от думите „член 22б, 
член 47, член 52б и член 54а“.

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законовите, подзаконови 
и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-
късно до +. Те незабавно информират Комисията за тях..

Те прилагат тези разпоредби от ....

Въпреки това държавите-членки прилагат:

a) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, параграф 6, 
доколкото това се отнася до член 46б, параграф 2, буква б), ▌член 46б, 
параграф 3 и член 46б, параграф 4 от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
настоящата директива, считано от ...;

б) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, параграф 8, член 1, 
параграф 9, член 1, параграф 11 и член 1, параграф 12, считано от ....

Без да се засяга горепосоченото, държави-членки, които разполагат 
със системи за целите, посочени в член 1, параграф 11 на 
настоящата директива, прилагат разпоредбите, необходими за 
спазване на член 1, параграф 8, член 1, параграф 9, член 1, параграф 
11 и член 1, параграф 12 най-късно считано от .

в) разпоредбите, необходими за спазването на член 1, параграф 20
дотолкова, доколкото се отнася до член 85в от Директива
2001/83/ЕО, както е изменена от настоящата директива, 12 месеца
след публикуването на изпълнителните актове, посочени в член 85в, 
параграф 3.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване 
на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. 
Методите за подобни позовавания се определят от държавите-членки.

                                               
 ОВ: моля вмъкнете датата 18 месеца + един ден след публикуването на настоящата 

директива.
 ОВ: моля вмъкнете дата 36 месеца след публикуването на делегирания акт към член 54, 

параграф 2, буква а).
 ОВ: моля вмъкнете дата 6 години след посочената в член 2, параграф 1, буква а) 

дата.



2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби 
на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с 
настоящата директива.

Член 3

До ...  Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета, 
съдържащ следното:

- описание, когато е възможно количествено, на тенденциите във 
фалшифицирането на лекарствени продукти по отношение на категориите 
засегнати лекарствени продукти, каналите за дистрибуция, включително 
продажби от разстояние чрез интернет, съответните държави-членки, 
естеството на фалшификациите и районите от които идват тези продукти; 
както и

- оценка на приноса на предвидените в настоящата директива мерки относно 
превенция на достъпа на фалшифицирани лекарствени продукти до законната 
верига за доставка. В тази оценка се разглеждат по-специално разпоредби, 
предвидени в член 54, буква о) и член 54а от Директива 2001/83/EО.

Член 4

С цел да бъдат приети делегираните актове, посочени в член 54а, параграф 2, 
Комисията ще извърши проучване за оценка на поне следните аспекти:

- техническите варианти за индивидуалния идентификационен белег на 
показателите за безопасна употреба, посочени в член 54, буква о);

- вариантите за обхвата и формите на установяване на автентичността на 
продукта, носещ показатели за безопасна употреба. Оценката ще вземе 
предвид конкретните характеристики на веригите за доставка в 
държавите-членки;

- техническите варианти за създаването и управлението на системата от 
хранилища, посочена в член 54а, параграф 3, буква д).

За всеки от вариантите проучването оценява ползите, разходите и тяхната 
разходната ефективност.

Член 5

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването Й в 
Официален вестник на Европейския съюз.
                                               
 ОВ: моля вмъкнете дата 5 години след датата, посочена в член2, параграф 1, буква б)



Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател


