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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на 
Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и 
ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата по 
отношение на предоставянето на информация за широката общественост относно 
лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0662),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0517/2008),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и 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 Икономическия и социален комитет и на Комитета 
на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, както и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2010),

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 изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията и на националните парламенти.
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Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Вмъкването на нов дял VIIIa 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 употреба отговаря 
на тези проблеми посредством 
въвеждането на редица разпоредби, с 
които се цели да се гарантира 
наличността на висококачествена, 
обективна, надеждна и 
непромоционална информация за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба, отпускани по лекарско 
предписание.

(2) Вмъкването на нов дял VIIIa 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 употреба отговаря 
на тези проблеми посредством 
въвеждането на редица разпоредби, с 
които се цели да се гарантира 
наличността на висококачествена, 
обективна, надеждна и 
непромоционална информация за 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба, отпускани по лекарско 
предписание, както и да се постави 
акцент върху правата и интересите 
на пациентите.

Or. en

Обосновка

Изменящата директива трябва да се съсредоточи върху пациентите и техните права 
и трябва да бъде отразена и в изменящия регламент. Новите разпоредби на 
изменящата директива трябва да акцентират върху правото на пациентите на 
информация вместо върху правото на фармацевтичните дружества да 
разпространяват информация.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 

(3) Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 



PR\807553BG.doc 7/10 PE439.412v01-00

BG

разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни
след уведомяването. Ако Агенцията на
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 20 дни
след уведомяването. Ако Агенцията не
отправи възражение в рамките на 20 
дни, информацията се счита за приета и
може да бъде публикувана.

Or. en

Обосновка

Шестдесет дни е прекалено дълъг период и може да бъде в ущърб на пациентите, в 
частност, когато става въпрос за предупреждение във връзка с продукт. По тази 
причина с цел гарантиране на по-голяма ефективност на процеса, следва да бъде 
определен по-разумен срок за представяне на възражение на Агенцията срещу 
информацията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията относно информация за 
пациентите относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание 
(COM(2008)0662-0663). Парламентът и организации на пациенти настояваха за подобно 
предложение от дълго време, с цел да се предостави възможност на пациентите да 
бъдат по-добре информирани относно лекарствените продукти, които им се предписват 
и които вземат. 
Увеличеният достъп до качествена информация ще допринесе за постигане на по-добри 
здравни резултати за пациентите, тъй като има по-голяма вероятност по-добре 
информираните пациенти да продължат необходимото лечение и по-добре да разбират 
решенията, свързани с тяхното лечение; по тази причина предложението ще донесе 
добавена стойност, ако бъде правилно формулирано и приложено. 
Следователно целта на предложението може да бъде не само хармонизация на 
европейското законодателство, но също и подобряване на здравето чрез повишаване на 
здравната култура. Фармацевтичната промишленост трябва да играе важна роля за 
насърчаване на здравна култура и добро здраве, но нейната роля трябва да бъде ясно 
определена, а нейното участие − строго регулирано, за да се избегне насърчавано с 
търговска цел свръхпотребление на фармацевтични продукти.  
Съществуват много проблеми във връзка с действащата правна рамка и положението в 
Европа, когато става въпрос за достъпа на пациентите до информация относно 
лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание. Различните 
тълкувания на директивата от страна на държавите-членки предоставят на пациентите в 
различни части на Европа различен достъп до висококачествена информация относно 
фармацевтичните продукти. В някои държави-членки пациентите нямат лесен достъп 
дори до най-основна информация относно фармацевтичните продукти, които им се 
отпускат по лекарско предписание. Това е неприемливо и създава неравенства по 
отношение на здравето в Съюза.
Действащият регламент не е адаптиран към техническото развитие, нито към 
възможностите и предизвикателствата, възникнали в резултат на интернет. Пациентите 
в Европа вече имат неограничен достъп до неконтролирана и често невярна 
информация относно фармацевтични продукти, отпускани само по лекарско 
предписание, след няколко секунди. Въпреки това достъпът до контролирана и 
безопасна информация относно фармацевтичните продукти по интернет е много 
ограничена за повечето пациенти. Това представлява проблем най-вече за лицата, на 
които е необходима информация на техния майчин език.
Настоящото и различаващо се тълкуване на директивата от съдилищата в цяла Европа 
показва, че е налице известна правна неяснота, която създава несигурност относно 
начините, по които директивата следва да бъде прилагана, както и относно лицата, за 
които тя се прилага. Това показват и различията в начина, по който различните 
държави-членки са приложили директивата. Следователно по-голямата яснота на 
разпоредбите е от съществено значение.
Общо взето, по тази причина е необходимо актуализиране на разпоредбите относно 
информацията за фармацевтични продукти, отпускани по лекарско предписание, и 
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влизане в сила на нови правила в скоро време. 

При все това докладчикът изразява безпокойство относно няколко въпроса, свързани с 
предложението на Комисията. Настоящото изложение на мотивите подчертава най-
важните промени, предложени в проектодокладите.

 Предложението на Комисията е съсредоточено по-скоро върху правото на 
фармацевтичните дружества да разпространяват информация отколкото върху 
правото на пациентите на достъп до качествена информация. По тази причина 
докладчикът предлага акцентът на предложението да бъде променен и 
фармацевтичните дружества да бъдат длъжни да предоставят определена 
информация на пациентите, като по този начин се постави „правото на 
пациентите да знаят” в центъра на законодателството. 

 Възможността за предоставяне на информация на пациентите не може да се 
използва като възможност за рекламиране за фармацевтичните дружества;

  информацията следва действително да обслужва интересите на пациентите. 
Докладчикът желае фармацевтичната промишленост да бъде длъжна да 
предоставя определена основна информация относно фармацевтични продукти, 
отпускани само по лекарско предписание, като тя бъде лесно достъпна за 
европейските пациенти, например обобщение на характеристиките на продукта 
и листовките с упътвания в опаковката.

 Предоставянето на информация следва да се основава на „принципа на търсене”, 
т.е. информация следва да се предоставя на самите пациенти, които търсят 
информация. По този начин каналите, чрез които информацията се предоставя, 
следва да бъдат подбирани по-внимателно. Макар че ролята на интернет 
нараства, навлизането на интернет и достъпът до него се различават значително 
в различните държави-членки, без да се споменават различията по отношение на 
грамотността при използване на интернет. По тази причина информацията 
следва да се предоставя чрез „по-традиционни” канали, както и например чрез 
кореспонденция. 

 При все това докладчикът има резерви по отношение на използването на 
печатните медии като информационен канал. Информацията във вестниците или 
списанията е достъпна за всички, а не само за самите лица, които търсят 
информация, т.е. пациентите не са защитени от нежелана информация. 
Следователно докладчикът предлага заличаването на възможността за 
предоставяне на информация от страна на фармацевтичните дружества във 
вестници, списания и сходни издания. 

 Докладчикът също така желае да направи по-ясно разграничение между 
рекламата и информацията. Въпреки че член 86 от директивата дава 
определение за рекламиране, а член 88, параграф 2 забранява реклама на 
лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, с цел яснота 
следва да се подчертае, че не може да се предоставят рекламни материали 
относно лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание.

 За да се избегне объркване, трябва да се подчертае, че разпоредбите на 
директивата биха били прилагани единствено по отношение на фармацевтични 
дружества и не биха засегнали, при никакви обстоятелства, правото на печата 
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или на пациентите и техните организации да изразяват възгледите си относно 
определени лекарствени продукти и видове лечение, доколкото те действат 
независимо и не от името на фармацевтичните дружества, в техен интерес или 
съгласно дадени от тях инструкции. Касае се за регулиране на сектора, а не за 
по-мащабно регулиране, което засяга свободата на словото или свободата на 
печата и т.н. 

 За да може да се чуе гласът на пациентите, организациите на пациентите следва 
активно да участват при прилагането на директивата и регламента. Докладчикът 
приветства идеята за изготвяне на насоки и кодекс на поведение относно 
информацията, която се предоставя на пациентите, и желае Комисията да си 
сътрудничи с организациите на пациентите при изготвянето на въпросните 
насоки и кодекс на поведение.

 Необходимо е да се подчертае важността на отношението между лекар и
пациент. Най-важният източник на информация относно лекарствения продукт, 
отпуснат само по лекарско предписание, е и следва да остане лекарят, който го 
предписва. Това отношение е от основно значение и може само да се допълни от 
други информационни канали.

 По отношение на обхвата на информация докладчикът приветства възможността 
публично достъпната версия на доклада за оценка да бъде направена публично 
достояние. При все това той счита, че фармацевтичните и предклиничните 
изследвания и клиничните изпитания на определени лекарствени продукти биха 
могли също да се предоставят. С оглед на търговската поверителност на тази 
информация фармацевтичните дружества не биха могли да бъдат задължени да 
публикуват тази информация, но тъй като въпросната информация може да бъде 
ценна за пациентите и тяхната организация, предоставянето на информацията не 
следва да се забранява. 

Чрез поставянето на предложенията в контекст докладчикът подчертава, че 
предоставянето на информация на пациентите относно лекарствени продукти, 
отпускани само по лекарско предписание, следва да бъде част от по-широкообхватна 
„стратегия за предоставяне на информация на пациентите” и по-широкообхватна 
стратегия за здравната култура. Пациентите и всички заинтересовани лица следва да 
могат да намерят точна и безпристрастна информация относно здравословен начин на 
живот, профилактика на болестите и определени заболявания и различни възможности 
за лечение. Това обаче излиза извън обхвата на настоящото предложение и настоящия 
доклад. Въпреки това докладчикът очаква Комисията да представи ново предложение в 
близко бъдеще като част от такава по-широкообхватна „стратегия за предоставяне на 
информация на пациентите” и да допълни настоящото предложение.


