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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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))

(Процедура на съвместно вземане на решение: 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 становището на Комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид член 55 и 37 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 
(A6-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

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

3. отбелязва, че текстът на някои разпоредби от предложението за директива относно 
приемането на мерки за изпълнение ще трябва да се адаптира в съответствие с 
членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
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по-специално член 95 от него, по-специално членове 95 и 152 от него,

Or. en

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само да се създаде възможност за 
функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти, но също така да се 
гарантира висока степен на защита на общественото здраве в ЕС.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Общността 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 
съставки, и по този начин силно 
застрашават общественото здраве.

(2) В Общността 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 
съставки, и по този начин силно 
застрашават общественото здраве и 
накърняват общественото доверие в 
лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

Фалшифицираните лекарства могат да накърнят сериозно доверието на хората в 
лекарствените средства. 
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Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Настоящата директива не засяга 
разпоредбите относно правата на 
интелектуална и индустриална 
собственост и по-конкретно има за 
цел да предотврати навлизането на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да се съсредоточи върху последствията за 
общественото здраве и не следва да разглежда възникването на евентуални проблеми, 
свързани с правата върху интелектуалната собственост или патентните права.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Новата проектоконвенция на 
Съвета на Европа относно
фалшифицирането на лекарствени 
продукти и подобни престъпления, 
представляващи заплаха за 
общественото здраве, която се очаква 
да бъде открита за подписване през 
2010 г., следва да бъде подкрепена от 
Комисията и от държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Необходим е международен правен инструмент, под формата на конвенция, който да 
въведе ново законодателство, включително нов вид престъпно деяние, свързано с 
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фармацевтичните престъпления, да установи конкретни санкции за фалшифициране и 
влошаване на качеството на лекарствените продукти и да определи правила, 
уреждащи юрисдикцията, която да даде възможност за отчитане на интересите на 
жертвите на фармацевтични престъпления.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Счита се, че в над 50% от 
случаите лекарствата, закупени по 
интернет от сайтове, чийто 
физически адрес е скрит, са 
фалшифицирани. По тази причина 
следва да се прави разграничение 
между законните аптеки за поръчка 
по пощата или интернет аптеките и 
незаконната мрежа за доставки 
посредством неконтролирано 
закупуване по интернет. Държавите-
членки следва да гарантират, че 
продажбата на лекарствени 
продукти по интернет се контролира 
непрестанно от определените за тази 
дейност органи. 

Or. en

Обосновка

Тъй като някои държави-членки признават продажбите по интернет за част от 
законната мрежа за доставки, продажбите по интернет трябва да бъдат взети 
предвид. Съгласно оценките на Международната работна група за борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT) към Световната здравна 
организация, в над 50 % от случаите лекарствата, закупени по интернет от сайтове, 
чийто физически адрес е скрит, са фалшифицирани. Ето защо това положение не 
може да бъде пренебрегвано и следва да бъде част от директивата.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Европейските граждани следва да 
бъдат осведомени относно рисковете 
за тяхното здраве при закупуване на 
продукти по интернет от 
неконтролирани уебсайтове или от 
незаконната мрежа за доставки. 
Комисията съвместно с държавите-
членки следва да предприеме мерки за 
повишаване на осведомеността на 
обществеността относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет. 
Кампании за привличане на 
общественото внимание следва да 
уведомяват гражданите дали 
тяхната интернет аптека е 
регистрирана официално и дали се 
контролира от обществените органи.

Or. en

Обосновка

Повишаването на осведомеността е изключително важен елемент в борбата срещу 
доставките на фалшифицирани лекарствени продукти посредством продажби по 
интернет. Информационните кампании са изключително важни, тъй като 
осведоменият и начетен потребител е в състояние да избягва фалшифицираните 
лекарствени продукти.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 



PE430.883v02-00 10/47 PR\800835BG.doc

BG

които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите. Те следва да подлежат на 
пропорционални правила, за да може 
чрез всякакви практически средства да 
се изключи възможността лекарствените 
продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността.

които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите и 
превозвачите, които осигуряват, 
притежават, складират и доставят 
продукти, но и лицата, участващи в 
сделките, без да боравят с продуктите, 
като например търговците или 
посредниците. Те следва да подлежат 
на пропорционални правила, за да може 
чрез всякакви практически средства да 
се изключи възможността лекарствените 
продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността.

Or. en

Обосновка

Превозвачите са важна част от мрежата за доставки. Комисията прави опити за 
поставяне на по-силен акцент върху търговската и посредническата дейност, тъй 
като те наистина са слаби звена и все още не подлежат на отчетност и 
отговорност. По тази причина е важно търговците и посредниците да бъдат изрично 
посочени.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
задължителни показатели за безопасна
употреба, предназначени за гарантиране 
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идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

на идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание 
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства и 
ексципиентите. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Не по-късно от пет години след 
влизане в сила на настоящата 
директива Комисията следва да 
представи на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
прилагането на показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 
54, буква н) от Директива 2001/83/ЕО, 
и оценката за техния принос за 
намаляване на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба на други 
категории лекарствени средства, 
включително лекарствени продукти, 
за чието отпускане не се изисква 
лекарско предписание, както е 
посочено в Дял VI от Директива 
2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Въздействието на предвидените показатели за безопасна употреба следва да бъде 
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определено след пет години. Това следва да направи възможна оценката на техния 
принос за намаляване на броя на фалшифицираните лекарствени продукти в 
законната мрежа за доставки. Тази оценка следва да включва възможността за 
разширяване на обхвата на хармонизираните в рамките на ЕС показатели за 
безопасна употреба, така че те да бъдат приложими и за лекарствените средства 
без лекарско предписание. В този момент е разумно и уместно прилагането на 
показателите за безопасна употреба да бъде ограничено до лекарствените продукти 
по лекарско предписание. Следва де се избягва излишната регулаторна тежест, за да 
бъде предотвратено повишаването на разходите за европейските граждани.  

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Показателите за безопасна 
употреба ще бъдат групирани по 
такъв начин, че да отразяват 
специфичните свойства на 
отделните продукти или категории 
продукти. Те ще бъдат считани за 
еквивалентни, когато предлагат 
същото равнище на ефикасност за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността, проследимостта, 
отсъствието на неумело използване, а 
също така и същото равнище на 
защита срещу дублиране. При 
отстраняване, замяна или прикриване 
на показателите за безопасна 
употреба, това следва да бъде 
приложимо и спрямо новите 
показатели за безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

За да бъде прилаган основан върху риска подход, показателите за безопасна употреба 
трябва да бъдат категоризирани съгласно риска, който може да възникне при 
фалшифицирането на различни видове лекарствени изделия. Настоящото изменение 
гарантира, че това е възможно при технологично неутрална позиция. Освен това, за 
да се гарантира, че първоначалните и новите показатели за безопасна употреба, 
използвани при преопаковането, са действително еквивалентни, директивата трябва 
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да въведе различни категории показатели за безопасна употреба в съответствие с 
конкретни критерии.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) 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 следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия.

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти или извършва промени в 
етикетирането или пакетирането, 
трябва да притежава разрешение за 
производство. С оглед на ефективността 
на показателите за безопасна употреба 
на титуляря на разрешение за 
производство следва да бъде позволено 
да премахва, заменя или закрива 
посочените показатели само при 
стриктни условия.  

Or. en

Обосновка

Лицата, които извършват преопаковане, следва да подлежат на същите стандарти 
за поведение, на които е подложен и първоначалният производител, и следва да 
гарантират същото равнище на цялост на продукта. Те следва да гарантират, че 
като резултат от тяхната намеса в мрежата за доставки не постъпват 
фалшифицирани лекарствени средства. Поради естеството на тяхната дейност 
лицата, които извършват преопаковане, имат съществени задължения не само към 
пациентите и към професионалистите от сферата на здравеопазването, но също 
имат задължение към първоначалния производител и към притежателя на 
разрешителното за пускане на пазара, чиито продукти те използват.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти следва да подлежи на 
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към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети 
страни, следва да се гарантира, че 
правилата за производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен на 
защита на общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
законодателството на Общността.

изискването за придържане към добрите 
производствени практики, независимо 
от това дали тези съставки или 
ексципиенти са произведени в 
Общността или са вносни. По 
отношение на тяхното производство в 
трети страни, следва да се гарантира, че 
правилата за производство на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти, предназначени за износ в 
Общността, включително 
инспектирането и правоприлагането, 
осигуряват степен на защита на 
общественото здраве, която е 
равностойна на предвидената в 
законодателството на Общността.

Or. en

Обосновка

Фалшифицираните ексципиенти също представляват значителен риск за здравето и 
следва да бъдат включени в приложното поле на настоящата директива. Те могат да 
предизвикат тежки инциденти (според информациите през 1995 г. в Хаити са 
починали 89 лица и най-малко 59 деца през 1996 г.; през 1998 г. в Индия са починали 30 
деца).

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Активни фармацевтични 
съставки, произведени в заводи в 
трети държави, следва да подлежат 
не само на редовни проверки или на 
инспекции въз основа на неспазване, 
но също така на анализ на риска и на 
специални инспекции и претърсвания 
въз основа на разузнавателна 
информация.

Or. en
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Обосновка

Редовните инспекции обикновено не водят до значителни резултати при разкриването 
на фалшифицирани лекарствени продукти, докато анализът на риска и специалните 
инспекции са далеч по-ефективни.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Държавите-членки следва да 
наложат ефективни санкции за 
деяния, свързани с фалшифицирани 
лекарствени средства. Тези санкции 
следва най-малко да бъдат 
еквивалентни на тази, обикновено 
прилагани при незаконни деяния, 
свързани с наркотични вещества. 
Комисията може да представи общи 
насоки за такъв режим на ефективни 
санкции за извършени престъпления. 
В Директива 2001/83/ЕО следва да 
бъдат включени конкретни 
разпоредби за прилагане на новите 
изисквания за показателите за 
безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

Прилагането е от съществено значение. Санкциите ще бъдат полезен инструмент за 
разубеждаване. За да се гарантира тяхната ефективност, е необходим режим на 
еквивалентни санкции в ЕС, който да гарантира, че престъпниците не избират 
конкретна държава-членка с по-малко строг режим на санкции. Разширяването на 
приложното поле на санкциите за извършени престъпления, така че те да обхващат 
деянията, свързани с фалшифицирани лекарствени средства, както и 
конкретизирането на разпоредбите за прилагане по отношение на новите изисквания 
за показателите за безопасна употреба, ще гарантира на пациентите по-ефективна 
защита. 
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Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Фалшифицирането на 
лекарствени продукти е глобален 
проблем, чието преодоляване изисква 
ефективно и засилено международно 
съгласуване и сътрудничество, за да се 
гарантира по-добрата ефективност 
на стратегиите за борба срещу 
фалшифицирането.

Or. en

Обосновка

Засиленото международно съгласуване и сътрудничеството между 
правителствените органи, като например органите на здравеопазването, 
полицейските органи, митническите органи, органите на местното управление и 
съдебните органи, е от решаващо значение за успешната борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени средства.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Тъй като поставената цел да се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, като същевременно се 
осигури висока степен на защита на 
общественото здраве от лекарствените 
продукти, които са незаконни поради 
фалшифицирана идентичност, 
хронология или източник, не може да 
бъде постигната в задоволителна степен 
от държавите-членки, защото не е 
възможно да приемат индивидуално 
хармонизирани мерки, приложими в 

(18) Тъй като поставената цел да се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, като същевременно се 
осигури висока степен на защита на 
общественото здраве от лекарствените 
продукти, които са незаконни поради 
фалшифицирана идентичност, 
хронология или източник, не може да 
бъде постигната в задоволителна степен 
от държавите-членки, защото не е 
възможно да приемат индивидуално 
хармонизирани мерки, приложими в 
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Общността, и може да бъде постигната 
по-добре чрез действия на равнище 
Общност, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Общността, и може да бъде постигната 
по-добре чрез действия на равнище 
Общност, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора. Вече приетите по-строги 
мерки за безопасност в държавите-
членки могат да се запазят.  В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, установен в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки разполагат с възможността да прилагат по-строго 
законодателство.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
(2а) Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
Всеки лекарствен продукт, който 
съдържа неверни данни относно:
а) идентичността на продукта, 
включително опаковката и етикета, 
името, състава по отношение на 
която и да е от фармацевтичните 
съставки, както и по отношение на 
силата на действие; и/или 
б) източника на продукта, 
включително производителя, 
държавата на проидводство, 
държавата на произход, 
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притежателя на разрешителното за 
пускане на пазара; и/или
в) хронологията, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правото върху интелектуалната 
собственост или патентното право.  

Or. en

Обосновка

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

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение на понятието активна фармацевтична съставка.  
Определението е в съответствие с насоките за добри производствени практики.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 1, след точка 3 се добавя 
следната точка 3а:
(3а) Ексципиент: 
Всяка субстанция или съединение, 
различни от активната 
фармацевтична съставка или 
опаковъчните материали, които са 
предназначени или определени за 
използване при производството на 
определен лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Необходимо е определение на понятието ексципиент. Ексципиентът е съществена 
част от крайния лекарствен продукт, който се усвоява от тялото, и следователно 
представлява риск за общественото здраве в случай на фалшифициране. 
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Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„17a. Търговия с лекарствени 
продукти:

„17a. Търговия: 

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Необходимо е разграничение между търговска и посредническа дейност.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 2 
Директива 2001/83/EО
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

‘(3) Независимо от параграф 1 и член 3, 
параграф 4, дял IV от настоящата 
директива се прилага за лекарствените 
продукти, предназначени единствено за 
износ и за междинни продукти, както и 
за активни вещества, използвани като 
изходни материали.“

‘(3) Независимо от параграф 1 и член 3, 
параграф 4, дял IV от настоящата 
директива се прилага за лекарствените 
продукти, предназначени единствено за 
износ и за междинни продукти, както и 
за активни вещества, използвани като 
изходни материали и ексципиенти.“

Or. en

Обосновка

Фалшифицираните ексципиенти също могат да представляват значителен риск за 
здравето и следва да бъдат включени в приложното поле на настоящата директива.
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Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 3 – буква а
Директива 2001/83/EО
Член 46 - буква е - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Ексципиентите могат също да бъдат фалшифицирани и следователно да доведат до 
рискове за общественото здраве. По тази причина те също следва да подлежат на 
същите условия като активните субстанции.  

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 46 - буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) Добавя се следната буква жа):
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„жа) да проверява автентичността и 
качеството на активните 
субстанции и на ексципиентите.“ 

Or. en

Обосновка

Ексципиентите могат също да бъдат фалшифицирани и следователно да доведат до 
рискове за общественото здраве. Следователно тяхното качество и автентичност 
следва да бъдат проверявани.

Изменение 24

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 4 
Директива 2001/83/EО
Член 46б - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са били произведени при прилагане 
на стандарти за добра производствена 
практика, които са най-малкото 
равностойни на определените от 
Общността; както и

а) са били произведени в заводи, които 
спазват добрите производствени 
практики на ЕС или стандартите за 
добра производствена практика, които 
са най-малкото равностойни на 
определените от Общността. 
Спазването на добрите 
производствени практики следва да 
бъде гарантирано чрез инспекции; 
както и

Or. en

Обосновка

На инспекции следва да подлежи всеки завод в трета държава, който произвежда 
активни фармацевтични съставки, предназначени за европейски лекарствени 
продукти.

Изменение 25

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

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

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, са най-
малкото равностойни на определените 
от Общността, както и че предприятието 
подлежи на редовен контрол и 
ефективно правоприлагане на добрите 
производствени практики, 
гарантиращи защита на 
общественото здраве равностойна 
поне на тази в Общността и че в 
случай на разкриване на неспазване, 
информацията за това се предоставя 
незабавно на Общността от 
третата държава износителка.

Or. en

Обосновка

Защитата в трети държави следва да бъде поне еквивалентна на защитата в 
Общността. В случай на неспазване, сведение за това следва да бъде предоставено 
незабавно на Общността от третата страна износителка.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI. По отношение на 
генеричните лекарства, за които се 
изисква лекарско предписание, както е 
определено в дял VI, показателите за 
безопасна употреба са задължителни, 
ако Комисията счита това за 
необходимо според основания върху 
риска подход съгласно член 54а, 
параграф 4.“
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Or. en

Обосновка

За лекарства по лекарско предписание следва да съществуват задължителни 
показатели за безопасна употреба. Генеричните следва да се включат въз основа на 
оценката на риска.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) поддържане на възможно най-
ниски допълнителни разходи.

Or. en

Обосновка

Показателите за безопасна употреба трябва да се хармонизират въз основа на ясни 
критерии. Те също така следва да гарантират, че ексципиентът не е фалшифициран. 
Освен това допълнителните разходи следва да са възможно най-ниски. 

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат същото равнище на 
ефикасност за гарантиране на 
идентификацията, автентичността, 
проследимостта, отсъствието на 
подправяне, както и същото равнище 
на техническа защита срещу 
имитиране като оригиналния 
показател за безопасна употреба.
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Or. en

Обосновка

Предприятията за преопаковане, следва да подлежат на същите стандарти за 
поведение, на които е подложен и първоначалният производител, и следва да 
гарантират същото равнище на цялост на продукта.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

де) риска за общественото здраве.

Or. en

Обосновка

Опазването на общественото здраве е от съществено значение. 

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По отношение на посочените в 
настоящия параграф мерки се обръща 
специално внимание на законовия 
интерес да се защити поверителната 
търговска информация.

Or. en

Обосновка

Законодателството не цели защита на правата на индустриална и търговска 
собственост, а общественото здраве. Поверителната търговска информация 
действително следва да се защити.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) В член 80 след буква в) се добавя 
следната буква ва):
ва) трябва да проверяват дали 
закупените от тях лекарствени 
продукти не са фалшифицирани, като 
проверяват автентичността на 
показателя за безопасна употреба 
върху външната опаковка;

Or. en
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Обосновка

Всеки участник в законната мрежа за доставки трябва да проверява 
автентичността на лекарствените продукти, с които разполага. Това е 
единственият начин да се предотврати преминаването на лекарствени продукти от 
ръка на ръка да се превърне във вратичка за навлизане на фалшифицирани лекарствени 
продукти в законната мрежа за доставки.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – параграф 13 – буква а
Директива 2001/83/ЕО
Член 80 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

„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 лекарствени продукти:

„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,
изтъргувани или пласирани чрез 
посредничество лекарствени продукти:

– дата, – дата,

– наименование на лекарствения 
продукт,

– наименование на лекарствения 
продукт,

– получено, доставено или изтъргувано 
количество,

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

– име и адрес съответно на получателя 
или изпращача;

– име и адрес съответно на получателя 
или изпращача,
– партиден номер,
– регистрационен номер на 
разрешителното за пускане на пазара;

Or. en

Обосновка

Посредничеството следва да се включи, тъй като регулирането и отчетността при 
него са по-слаби от тези при търгуването. Директивата следва да поправи 
настоящия вакуум като включи посредничеството и по този начин затегне 
действието на законната мрежа за доставки.
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Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и) трябва да съобщават на компетентния 
орган за получаваните от тях продукти, 
които определят като незаконни или за 
които имат подозрения, че са незаконни, 
съгласно член 6, параграф 1 от 
настоящата директива.

– член 6, параграф 1 от настоящата 
директива;

Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информират както титулярят на 
разрешението за производство така и
титулярят на разрешителното за 
пускане на пазара.“

– правата на притежателя на 
търговската марка по силата на 
законодателството на Общността 
съгласно Регламент (ЕО) № 40/92 на 
Съвета от 20 декември 1993 г. 
относно марката на Общността или 
по силата на законодателството на 
държавата-членка, в която е бил 
получен продуктът.
Освен това когато тези нарушения или 
предполагаеми нарушения са свързани с 
фалшифициран лекарствен продукт, се 
информира титулярят на разрешението 
за производство или притежателят 
на фалшифицираната търговска 
марка.“

Or. en

Обосновка

Настоящата директива се занимава с въпроса за фалшифицирането на лекарствени 
продукти от гледна точка на неговите здравни аспекти, а не на правата на 
интелектуална собственост. Следователно всяко споменаване на търговската марка 
следва да се премахне, за да се избегне объркване.
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Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 14
Директива 2001/83/ЕО
Член 85a

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на дистрибуция на едро в 
трети страни член 76, член 80, букви 
в) и и) и членове 81 и 82 не се 
прилагат. Освен това член 80, буква б) 
не се прилага, когато даден продукт се 
получава директно от трета страна.

Държавите-членки предприемат 
всички подходящи действия, за да 
гарантират, че фалшифицирани 
лекарствени продукти не се 
разпространяват или изнасят от 
техните територии към трети 
страни. Настоящата директива не 
засяга разпоредбите на 
Истанбулската конвенция по 
отношение на лекарствата за трети 
страни в случай на бедствено 
положение.  
Оторизираният търговец на едро 
води документация за всички 
доставки на лекарствени продукти на 
оторизирано лице или лице, 
оправомощено да доставя 
лекарствени продукти на 
обществеността в трета страна, 
или под формата на фактури за 
покупка/продажба, или на компютър, 
или под друга форма, като за всяка 
сделка с получени или експедирани 
лекарствени продукти се подава 
следната информация:
– дата,
– наименование на лекарствения 
продукт,
– количество, получено или 
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доставено,
– име и адрес съответно на 
получателя или изпращача;
Оторизираният търговец на едро 
поддържа и предоставя тази 
документация на компетентните 
органи за проверка през период от пет 
години;

Or. en

Обосновка

Директивата следва също така да се стреми да намали разпространението на едро 
на фалшифицирани лекарствени продукти към трети страни. Прилагането на по-
слаби правила за износ към трети страни или преминаване през тях сериозно би 
накърнило доверието в опитите на Общността да укрепи международното 
сътрудничество в борбата срещу подправените лекарства. Поради това не се 
позволяват изключения. Все пак, разпоредбите на Истанбулската конвенция следва да 
се прилагат спрямо лекарствени продукти, изпращани на трети страни с 
хуманитарни цели в помощ на пострадалите от природни бедствия или подобни 
катастрофи.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 14
Директива 2001/83/ЕО
Член 85б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, търгуващи с лекарствени 
продукти, гарантират, че търгуваните 
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. Освен това се 
прилагат изискванията, посочени в член 
80, букви г)—з).

Лицата, търгуващи или 
осъществяващи посредничество във 
връзка с лекарствени продукти, 
гарантират, че търгуваните или 
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. Освен това се 
прилагат изискванията, посочени в член 
80, букви б)—з).

Or. en
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Обосновка

Уведомленията не са достатъчни за гарантиране, че търговците и посредниците 
спазват определени стандарти за безопасност. Също така, те следва да се отчитат 
за своите действия и да бъдат държани отговорни в случай на фалшификации;
притежаването на подобно разрешително би довело до постигане на тези цели.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Следният дял VIIa и член 85в се 
вмъкват след член 85б:

ДЯЛ VIIа
ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85 в
1. Комисията приема логотип на 
Общността за заглавните страници 
на фармацевтичните интернет 
сайтове, който да помогне на 
обществеността да разпознае дали 
даден уебсайт, който предлага за 
продажба лекарствени продукти, е 
свързан с регистрирана аптека. 
Логотипът е свързан с централен 
уебсайт на равнището на държавата-
членка, който трябва да бъде създаден 
от нея и който позволява на 
посетителя да провери 
автентичността на логотипа и 
предоставя съществена информация 
относно рисковете, свързани с 
покупката на лекарствени продукти 
по интернет. 
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 121, параграф 2а.
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2. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за гарантиране, че 
всички регистрирани фармацевтични 
интернет сайтове, свързани с аптеки 
на тяхна територия, съдържат 
посочения в параграф 1 логотип на 
Общността, и за предотвратяване на 
използването на този логотип от 
страна на нерегистрирани 
фармацевтични интернет сайтове, 
както и за свързването с централния 
уебсайт, посочен в параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14б. Добавя се следният член 85г:
Член 85г

1. Комисията предприема мерки за 
повишаване на осведомеността на 
широката общественост относно 
рисковете, свързани със закупуването 
на лекарствени продукти по 
интернет, като тези мерки могат да 
включват:
– предупреждения, които се появяват 
най-отгоре на интернет страницата 
на търсачката, в случай на търсене 
на лекарствени продукти по 
интернет;
– общи информационни кампании в 
сътрудничество с държавите-членки;
– лесно достъпни списъци на 
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акредитираните електронни аптеки.
Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 121, параграф 2а.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подобри обществената осведоменост относно опасностите от 
фалшифицираните лекарства.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

14в. Добавя се следният член 85д:
Член 85 д

Държавите-членки гарантират, че 
интернет се наблюдава непрестанно 
по отношение на продажбата на 
лекарствени продукти от 
определените за тази дейност органи, 
и предприемат съдебно преследване в 
случай на неспазване на настоящата 
директива.  

Or. en

Обосновка

Важно е да се проследяват незаконните интернет аптеки с цел разбиване на 
престъпните мрежи за фалшифициране на лекарствени продукти.
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Изменение 42

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – подточка а а (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 111 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 116 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а) В член 116, параграф 2 се заменя 
със следния текст:
Действието на разрешението също 
така се преустановява, то се отменя, 
оттегля или изменя, когато данните, 
които подкрепят приложението, по 
член 8 или членове 10, 10a, 10б, 10в и 
11 са неверни или не са били 
изменени в съответствие с член 23,
или когато контролът, посочен в член 
112, не е бил проведен, или когато 
инспекциите, посочени в член 111 
покажат липса на спазване на 
добрите практики за производство 
или разпространение.

Or. en

Обосновка

Целта на провеждането на инспекции от страна на компетентния орган е 
положението да бъде поправено, когато нещо не съответства на плана; във връзка с 
това е подходящо да се спомене изрично, че когато дадена инспекция разкрие 
нередности, титулярят на разрешителното ще трябва да понесе последствията, 
докато положението не се промени. В някои случаи това може да означава изгубване 
на разрешителното.

Изменение 44

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 17
Директива 2001/83/ЕО
Член 118б а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ба

Санкциите, посочени в член 118б 
следва да са еквивалентни на 
санкциите, които обикновено се 
прилагат при свързани с наркотици 
незаконни деяния, и следва да са 
еквивалентни във всички държави-
членки. 

Or. en

Обосновка

Прилагането е от съществено значение. Санкциите ще бъдат полезен инструмент за 
разубеждаване. За да се гарантира тяхната ефективност, е необходим режим на 
еквивалентни санкции в ЕС, който да гаранитра, че престъпниците не избират 
конкретна държава-членка с по-малко строг режим на санкции.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118бб

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

Or. en

Обосновка

Обменът на информация и най-добри практики ще спомогне за подобряване на 
правоприлагането и за създаване на донякъде уеднаквен режим на санкции на 
територията на целия ЕС.

Изменение 46

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 — точка 17
Директива 2001/83/ЕО
Член 118в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

При прилагането на настоящата 
директивата държавите-членки 
предприемат необходимите мерки, за да 
се гарантира сътрудничество между 
компетентните органи по лекарствените 
продукти и митническите органи; също 
така държавите-членки гарантират, 
че митническите служители 
получават подходящо обучение за 
идентифициране на фалшифицирани 
лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Обучението на митническите служители е ефикасно средство за борба с 
фалшифицирането на лекрства. Във връзка с това е важно заетите в митниците да 
получат подходящо обучение.

Изменение 47

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



PE430.883v02-00 40/47 PR\800835BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ва
Комисията, наред с държавите-
членки разработва съгласувани 
действия с компетентните органи на 
трети страни за инспекции на 
транзитните зони, където се 
складират лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

Трябва да се обърне особено внимание на наблюдението на транзитните зони в 
сътрудничество с компетентните органи на засегнатите трети страни.

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118вб
Комисията и държавите-членки си 
сътрудничат тясно със Съвета на 
Европа за създаване на европейска 
конвенция за премахване на 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти и трафика на 
фалшифицирани лекарства, която 
обхваща аспектите на проблема от 
гледна точка на гражданското и 
наказателното право.

Or. en

Обосновка

Забелязва се, че фалшифицирането на лекарства се е превърнало в дейност, 
ръководена от международни престъпни мрежи и не е възможно да се разглежда 
този проблем за общественото здраве единствено в рамките на границите на ЕС. Във 
връзка с това Европейският съюз и държавите-членки следва да подкрепят 
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подписването и ратифицирането на новата международна конвенция на Съвета на 
Европа.

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Държавите-членки въвеждат в сила 
необходимите законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива, най-
късно до [вмъква се конкретна дата 18
месеца след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текстовете на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между същите разпоредби и настоящата 
директива.

1) Държавите-членки въвеждат в сила 
необходимите законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива, най-
късно до [вмъква се конкретна дата 12
месеца след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текстовете на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между същите разпоредби и настоящата 
директива.

Държавите-членки прилагат посочените 
разпоредби считано от [вмъква се 
конкретна дата 18 месеца след 
публикуването + един ден].

Държавите-членки прилагат посочените 
разпоредби считано от [вмъква се 
конкретна дата 12 месеца след 
публикуването + един ден].

Въпреки това държавите-членки 
прилагат:

Въпреки това държавите-членки 
прилагат: 

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 
доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 
параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 24
месеца след публикуването];

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 
доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 
параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 12
месеца след публикуването];

б) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграфи 6, 8 и 9, 
считано от [вмъква се конкретна дата 48
месеца след публикуването].

б) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграфи 6, 8 и 9, 
считано от [вмъква се конкретна дата 24
месеца след публикуването].

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
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позоваване се определят от държавите-
членки.

позоваване се определят от държавите-
членки.

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

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

Or. en

Обосновка

Поради съображения за опазване на общественото здраве и в интерес на пациентите, 
фармацевтите и производителите, от съществено значение е сроковете да бъдат 
възможно най-кратки.

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от пет години след 
датата на влизане в сила на 
настоящата директива Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад за оценка на 
прилагането на показателите за 
безопасна употреба, посочени в член 
54, буква н) от Директива 2001/83/ЕО, 
и оценката за техния принос за 
намаляване на броя на 
фалшифицираните лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки в Европа. Този доклад следва 
да съдържа оценка на показателите 
за безопасна употреба на други 
категории лекарствени средства, 
включително лекарствени продукти, 
за чието отпускане не се изисква 
лекарско предписание, както е 
посочено в Дял VI от Директива 
2001/83/ЕО. При необходимост, 
Комисията представя предложения 
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пред Европейския парламент и пред 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Някои лекарствени продукти без рецепта са податливи на фалшификация. 
Следователно в своя преглед на настоящата директива Комисията трябва да 
разгледа възможността да ги включи в нейния обхват според основания върху риска 
подход.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията относно предотвратяването на навлизането на 
фалшифицирани лекарства в мрежата за доставки подчертава все по-сериозната 
загриженост на европейските граждани за качеството и безопасността на 
употребяваните от тях лекарствени продукти. Във връзка с това докладчикът 
приветства предложението на Комисията за борба с фалшифицираните лекарства като 
необходима стъпка в отговор на тази растяща заплаха за здравето и за гарантиране на 
безопасността на пациентите.

Проблемът
В оценката на въздействието, направена от Комисията (SEC(2008)2674) наред с другото 
се споменават следните твърде обезпокоителни наблюдения:

 рязко нарастване на конфискуваните от митници фалшифицирани лекарства 
(2.7 милиона лекарствени продукти на митническите граници на ЕС през 2006 г. 
и 2.5 милиона през 2007 г. – увеличение от 384% спрямо 2005 г.);

 тенденция на преминаване от фалшифициране на лекарствени продукти, 
свързани с начина на живот, към фалшифициране на животоспасяващи 
лекарствени продукти, включително лекарства за лечение на рак и 
сърдечносъдови болести, психиатрични разстройства и инфекции. Лечението с 
подобни фалшифицирани лекарства може да има фатални последици; 

 тенденция към насочване към класическата мрежа за доставки. Освен интернет, 
във все по-голяма степен се цели в лицензираната мрежа за доставки. От 13 
държави-членки, които разполагаха с данни, 7 докладваха случаи на подправени 
лекарствени продукти в законната мрежа за доставки. 

Трябва да се подчертае, че според експертната група на СЗО, в много страни в Африка, 
някои части на Азия и Латинска Америка, съществуват области, в които повече от 30% 
от лекарствата в продажба може да са фалшифицирани. Политиките за недопускане на 
фалшифицирани лекарства на европейския пазар следва също така да имат 
положителни последици в други райони на света, където проблемът е дори още по-
силно изразен. 

Пациентите трябва да са абсолютно сигурни, че лекарствата, които ползват, са 
действително лекарствата, които те очакват. Употребата на фалшифицирани лекарства 
може да доведе до липса на терапевтичен ефект и може да изложи живота на опасност. 
Във връзка с това вашият докладчик счита, че директивата следва да се концентрира 
основно върху защитата на общественото здраве от фалшиви лекарства. Тази цел не 
следва да се размива от други допълнителни цели.

Директивата не следва да засяга правата на интелектуална собственост и патентните 
права, които вече се обхващат от други специфични законодателни рамки.

Двойно правно основание
Вашият докладчик предпочита да има двойно правно основание за настоящата 
директива. Фалшифицирането на лекарствени продукти е криминално деяние, което 
лишава пациентите от необходимото за тях медицинско лечение и вреди на тяхното 
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здраве, като в някои случаи дори води до смърт. Следователно, първата и най-важна 
цел на директивата следва да бъде опазването на общественото здраве. Това следва да 
намери отражение в правното основание на директивата. Това също така съответства на 
проекта за конвенция на Съвета на Европа, която поставя акцента върху общественото 
здраве.

Определения и отговорности
За да се предпази по-добре мрежата за разпространение на лекарствени продукти, от 
съществено значение е да се разполага с ясни определения не само на обхвата, но също 
и на различните участници в мрежата за доставки. Какво е фалшифициран лекарствен 
продукт? Какво означава активна съставка или ексципиент? Предложението на 
Комисията не дава необходимата яснота. Същото се отнася и за определенията на 
различните участници във веригата за доставки, които уточняват техните роли и 
задължения. От съществено значение е да се направи разграничение между тези 
участници, които вече формално са признати и чиято роля се счита за отговорна, и 
онези участници, които попадат извън тази категория, въпреки че имат отношение към 
отговорността за мрежата за доставки. Следователно е важно да се прави разлика 
между търговци и посредници, както и да се изяснят техните роли и отговорности.
Същото се отнася за останалите участници, като например превозвачи или успоредни 
търговци. Директивата следва да предотвратява объркване и да не оставя място за 
никакви „сиви“ зони. Тя следва ясно да определя кои участници могат да действат в 
тази област и при какви условия. По-ясните определения ще доведат до по-лесно 
изпълнение.

Санкции
Фалшифицирането на лекарствени продукти не е леко нарушение. То е дейност на 
организираната престъпност, което излага на опасност живота на човека. Санкциите 
срещу фалшифицирането следва да отразяват това и да бъдат равностойни на тези, 
обикновено прилагани при незаконни деяния, свързани с наркотични вещества. От 
съществено значение е да се укрепят съответните разпоредби относно санкциите в 
предложението на Комисията.

Показатели за безопасна употреба
Държавите-членки правят разлика между отпускани по лекарско предписание 
лекарства и лекарства, достъпни без рецепта, тъй като лекарствата по лекарско 
предписание носят по-голям риск за пациента независимо дали са фалшифицирани или 
неправилно приемани. Следователно показателите за безопасна употреба трябва да са 
задължителни за отпусканите по лекарско предписание лекарства. Все пак, трябва да се 
признае, че лекарства се фалшифицират само, когато съществуват икономически 
причини за това. Тъй като генеричните лекарствени продукти са с ниска цена, не е 
толкова изгодно тази група лекарства да се фалшифицира. Във връзка с това вашият 
докладчик счита, че критериите за изпълнение за показателите за безопасна употреба 
могат да се премахнат за някои от генеричните лекарствени продукти или категории 
продукти, единствено при условие, че това отговаря на заключенията на оценката на 
риска. Също така вашият доставчик предлага в рамките на пет години след влизане в 
сила на настоящата директива да се оцени дали задължителните показатели за 
безопасност следва да бъдат задължителни и за продаваните без рецепта лекарства.
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Ексципиенти
Когато пациентите приемат лекарствени продукти, те употребяват не само активните 
съставки, но също така и ексципиентите. Последствията от приемането на 
фалшифицирани ексципиенти са добре документирани. Някои примери за тежки 
последици включват смъртта на 89 човека през 1995 г. и на поне 59 деца през 1996 г. в 
Хаити, или смъртта на 30 деца в Индия през 1998 г. Във връзка с това докладчикът 
включи ексципиентите в проектодоклада. Качеството и автентичността им следва да 
бъдат проверявани. 

Продажби по интернет
Предложението на Комисията не се занимава с продажбите по интернет, като го счита 
за част от незаконната мрежа за доставки. Това не отразява факта, че в някои държави-
членки продажбите по интернет са легализирани. Добре е известно, че интернет 
представлява един от основните пътища за проникване на фалшифицирани лекарствени 
продукти на европейския пазар. Вашият докладчик предпочита да включи в 
проектодоклада разпоредби за справяне с този важен канал. Основният приоритет е да 
се подобри обществената осведоменост относно рисковете при закупуването на 
лекарствени продукти посредством интернет. Следва да се организират образователни 
програми за повишаване на осведомеността на потребителите относно съществуването 
на фалшифицирани продукти и риска при закупуване от неоторизирани канали.
Следващият приоритет е да се гарантира, че пациентите могат да разпознаят сайтовете, 
които отговарят на съответното законодателство. Директива, която цели да се бори 
срещу фалшифицирането на лекарства, без да разглежда най-важния канал – интернет, 
е необяснима за обществеността. Справянето с този канал е един от ключовите въпроси 
в проектодоклада. 

Информация и докладване
Създаването на мрежа между Комисията, ЕМЕА и компетентните органи в държавите-
членки би подпомогнало събирането на повече данни и придобиване на по-добро 
разбиране за това явление за по-добро справяне с него. Комисията, ЕМЕА и 
компетентните органи в държавите-членки докладват ежегодно на тази мрежа за 
предприетите от тях действия.

Международно сътрудничество
Необходимо е съгласуване между различните национални и международни органи, 
свързани с борбата срещу фалшифицираните лекарства. Важно е международното 
сътрудничество да се подобри и да се разработят многостранни механизми, които да 
дадат възможност на страните-вносителки да започнат разследвания и идентифициране 
на действителния източник на подправените лекарства, които навлизат на пазарите им.

Инспекции на вноса
Настоящата директива се концентрира върху качествения контрол на вноса на 
лекарствени продукти, тъй като това е една от основните вратички за навлизане на 
фалшифицирани лекарства на европейския пазар. Във връзка с това вашият докладчик 
счита за съществено създаването на система за инспекции, която да се основава главно 
на вече определените в международни споразумения добри производствени практики.
Вече съществуващото международно сътрудничество наред с опита на държавите-
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членки са ключови фактори за една подобрена система за разкриване на 
фалшификации.

Износ
Предложението на Комисията не се занимава с контрола и разпространението на 
фалшифицирани лекарства в трети страни. Трудно е да се обясни защо разполагаме със 
строги разпоредби за лекарства, които влизат на европейския пазар с цел откриване на 
отговорните участници в случай на фалшифициране на лекарства, а не разполагаме с 
разпоредби за лекарствата, които се изнасят към трети страни в Африка, Южна 
Америка или Азия. Това значително намалява възможността Европа да настоява за 
подобрено международно сътрудничество. Производството и разпространението на 
лекарства от ЕС за трети страни трябва да се подчинява на същите критерии, които се 
прилагат за вноса. Това би увеличило нашия принос в борбата с престъпното 
фалшифициране на лекарства в няколко трети страни, където според оценките на СЗО 
проблемът е много сериозен.

Заключителни бележки
В рамките на тази директива става въпрос за няколко, често противоречиви, интереси. 
За някои участници решението включва намаляването на посредниците, други биха 
предпочели вече съществуващите процедури да се поддържат без да вземат участие в 
споделянето на отговорностите или разходите. Някои участници подкрепят принципа, 
че настоящата директива следва да се съсредоточи върху риска от продуктите, други 
поддържат, че акцентът трябва да се постави върху рисковете на мрежата. Вашият 
докладчик искрено вярва, че директивата трябва да отчита различните интереси, но 
следва да се концентрира върху нашия общ интерес – безопасността на пациентите. 
Това е водещият принцип за направените в този проектодоклад изменения.  


