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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 директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността 
относно лекарствени продукти за хуманна употреба в частта й за лекарствените 
продукти за хуманна употреба, отпускани по лекарско предписание
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0663),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0516/2008),

– 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 комитет1 от 10 юни 
2009 г. и становището на Комитета на регионите2 от 7 октомври 2009 г.

– 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 на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C 306, 16.12.2009 г., стр. 19.
2  ОВ C 
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Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Въз основа на член 88a от Директива 
2001/83/EО на 20 декември 2007 г. 
Комисията предостави на Европейския 
парламент и на Съвета съобщение 
относно „Доклад за съществуващата 
практика по отношение на 
предоставянето на информация на 
пациентите относно лекарствените 
продукти“. В доклада се достига до 
заключението, че държавите-членки са 
приели различни правила и практики по 
отношение на предоставянето на 
информация, в следствие на което 
пациентите и широката публика имат 
неравен достъп до информация за 
лекарствени продукти по отношение 
на информацията, съдържаща се в 
листовката с упътвания, и в 
обобщението на характеристиките 
на продукта. Тези неоправдани 
неравенства по отношение на 
достъпа до информация, която е 
обществено достъпна в други 
държави-членки, което е в ущърб на 
пациентите от други държави-
членки, страдащи от хронични 
заболявания, следва да бъдат 
коригирани.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тези различия при тълкуването на (5) Тези различия при тълкуването на 
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правилата на Общността за рекламата
и различията между националните 
разпоредби за информацията оказват 
отрицателно влияние върху еднаквото 
прилагане на правилата на Общността 
за рекламата, както и върху 
ефективността на разпоредбите за 
информацията за продуктите, която се 
съдържа в обобщението на 
характеристиките на продуктите и в 
листовката с упътване. Макар че тези 
правила са напълно хармонизирани с 
цел да се осигури едно и също ниво на 
защита за общественото здраве на 
територията на цялата Общност, тази 
цел се обезличава, ако се допускат 
твърде различни национални правила за 
разпространението на толкова важна 
информация.

правилата на Общността за 
предоставянето на информация на 
пациентите и на обществеността 
като цяло и различията между 
националните разпоредби за 
информацията оказват отрицателно 
влияние върху еднаквото прилагане на 
правилата на Общността за 
предоставянето на информация на 
пациентите и на обществеността 
като цяло, както и върху 
ефективността на разпоредбите за 
информацията за продуктите, която се 
съдържа в обобщението на 
характеристиките на продуктите и в 
листовката с упътване. Макар че тези 
правила са напълно хармонизирани с 
цел да се осигури едно и също ниво на 
защита за общественото здраве на 
територията на цялата Общност, тази 
цел се обезличава, ако се допускат 
твърде различни национални правила за 
разпространението на толкова важна 
информация.

Or. en

Обосновка

Директивата следва да се съсредоточава не върху рекламата, но върху 
предоставянето на информация на обществеността.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Въз основа на горното и като се 
вземе предвид технологичният напредък 
в областта на модерните средства за 
комуникация, както и фактът, че 
пациентите в Европейския съюз стават 
все по-активни по отношение на 
здравното обслужване, е необходимо 
съществуващото законодателство да 

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

бъде изменено, за да бъдат намалени 
разликите при достъпа до информация и 
за да се позволи наличието на 
висококачествена, обективна, надеждна 
и непромоционална по характер 
информация за лекарствените продукти, 
като се поставя акцент върху 
правата и интересите на 
пациентите.

Or. en

Обосновка

Директивата за изменение трябва да се съсредоточи върху пациентите и техните 
интереси. Новите разпоредби трябва да подчертават правото на пациентите на 
информация вместо правото на фармацевтичните предприятия да разпространяват 
информация

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

контекста на една по-широка 
стратегия за „предоставяне на 
информация на пациентите”. Следва 
да бъде запазена забраната за реклама 
сред широката публика, на лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание. Разпоредбите 
на настоящата директива относно 
предоставянето на информация от 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара не засягат 
отношенията между пациентите и 
техните лекари и следва да 
допринасят за гарантирането на по-
добрата осведоменост на 
пациентите. Качеството и 
точността на информацията следва 
да бъдат повишени с оглед на по-
доброто осведомяване на пациентите 
и следователно за постигането на по-
добри здравни резултати в полза на 
пациентите.

Or. en

Обосновка

i) Необходимо е да се подчертае, че новите разпоредби нямат за цел да заменят 
отношенията между пациенти и лекари, но да ги подпомогнат; това е в 
съответствие с член 100г, параграф2, буква б) от предложението на Комисията. По-
добре осведомените пациенти е по-вероятно да продължат необходимите курсове на 
лечение и да разбират по-добре решенията, свързани с тяхното лечение. ii) 
Предоставената от титулярите на разрешения за пускане на пазара информация 
относно лекарства, отпускани само по лекарско предписание, следва да бъде част от 
по-широка информационна стратегия за здравна грамотност.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 

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

титулярите на разрешения за 
пускане на пазара на информация 
относно лекарствени продукти, които 
се отпускат само по лекарско 
предписание, тъй като понастоящем 
действащите правила на Общността 
позволяват при някои условия 
предназначена за широката публика 
реклама на лекарствени продукти, които 
не подлежат на лекарско предписание. 
Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правото на 
всяко друго лице или организация, по-
конкретно печатните органи или 
пациентите и организациите на 
пациентите, да изразяват своето 
мнение относно лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, при условие че 
те действат независимо, а не пряко 
или непряко от името на, по указания 
на или в интерес на даден титуляр на 
разрешения за пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

При позоваване на неотдавнашни развития в съдебната практика следва да бъде 
подчертано, че разпоредбите на настоящата директива не засягат правото на всяко 
друго лице или организация, по-конкретно печатните органи или пациентите и 
организациите на пациентите, да изразяват своето мнение относно лекарствени 
продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, доколкото те не 
действат в интерес на или от името на фармацевтични предприятия.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Информацията, предназначена за 
широката публика, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
предоставяна посредством специфични 

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

титуляря на разрешения за пускане 
на пазара посредством специфични 
канали за комуникация, с цел да се 
избегне подкопаването на забраната за 
реклама чрез предоставянето на 
широката публика на нежелана 
информация. Когато информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляря на разрешения за пускане 
на пазара посредством телевизия или 
радио, вестници, списания или 
подобни публикации, пациентите не са 
защитени срещу нежелана информация 
и поради това такова предоставяне на 
разположение на информация не 
следва да бъде разрешено. 

Or. en

Обосновка

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като настоящата директива 
въвежда за първи път хармонизирани 
правила във връзка с предоставянето на 
информация, предназначена за 
широката публика, за отпускани по 
лекарско предписание лекарствени 
продукти, пет години след влизането ѝ в 
сила Комисията следва да направи 
оценка на начина ѝ на действие и 
необходимостта от преразглеждането ѝ. 

(15) Тъй като настоящата директива 
въвежда за първи път хармонизирани 
правила във връзка с предоставянето на 
информация, предназначена за 
широката публика, за отпускани по 
лекарско предписание лекарствени 
продукти, пет години след влизането ѝ в 
сила Комисията следва да направи 
оценка на начина ѝ на действие и 
необходимостта от преразглеждането ѝ. 
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Следва също да се предвиди 
съставянето от Комисията на насоки, 
които се основават на опита на 
държавите-членки в областта на 
мониторинга на информацията.

Следва също да се предвиди 
съставянето от Комисията, в 
сътрудничество с организации на 
пациентите и работещите в сферата 
на здравеопазването, на насоки, които 
се основават на опита на държавите-
членки в областта на мониторинга на 
информацията.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) На Комисията следва да се 
предоставят правомощия да приема 
делегирани актове съгласно член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение 
критериите за качество на 
информацията, предоставяна на 
широката общественост, и по 
отношение на насоките за достъп до 
интернет.

Or. en

Обосновка

Режимът на комитология трябва да бъде приведен в съответствие със системата на 
делегирани актове, въведена от член 290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (т.е. от Договора от Лисабон).
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Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Комисията следва да проведе консултации с организации на пациентите, за да се даде 
възможност на пациентите да изкажат своите възгледи относно изпълнението и 
прилагането на настоящата директива.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предоставяната на пациентите и широката общественост информация трябва да 
изпълнява основните критерии за качество, за да бъде гарантирана безопасността на 
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пациентите и опазено общественото здраве.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 

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

името на титуляря на разрешение за 
пускане на пазара, информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че тази 
информация и начинът на нейното 
предоставяне са в съответствие с 
разпоредбите на настоящия дял.
 Такава информация не се счита за 
реклама за целите на прилагането на дял 
VIII. При предоставяне на такава 
информация титулярят на 
разрешение за пускане на пазара и 
всяко трето лице биват 
идентифицирани, а всяко трето лице, 
действащо от името на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, се 
определя ясно като такова.

Or. en

Обосновка

(i) Директивата следва да бъде съсредоточена върху пациентите и поради това 
фокусът й трябва да бъде променен: акцентът следва да бъде поставен върху 
правото на пациентите на достъп до информация, а не върху даването на 
възможност на фармацевтичните предприятия да разпространяват информация. ii) 
На обществеността трябва да бъде ясно, че информацията се предоставя от 
фармацевтичното предприятие: ако информацията е предоставена от трета 
страна, също следва да бъде ясно, че третата страна действа от името на 
фармацевтичното предприятие.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 а - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Разпоредбите на настоящата 
директива не засягат правото на 
всяко друго лице или организация, по-
конкретно печатните органи или 
пациентите и организациите на 
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пациентите, да изразяват своето 
мнение относно лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, при условие че 
те действат независимо, а не пряко 
или непряко от името на, по указания 
на или в интерес на даден титуляр на 
разрешения за пускане на пазара.

Or. en

Обосновка

При позоваване на неотдавнашни развития в съдебната практика следва да бъде 
подчертано, че разпоредбите на настоящата директива не засягат правото на всяко 
друго лице или организация, по-конкретно печатните органи или пациентите и 
организациите на пациентите, да изразяват своето мнение относно лекарствени 
продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, доколкото те не 
действат в интерес на или от името на фармацевтични предприятия.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Титулярят на разрешение за 
пускане на пазара, по отношение на
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат по лекарско предписание, 
предоставя на разположение на
широката публика или отделни лица 
обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти. Тази 
информация се предоставя както в 
електронен, така и в печатен вид и 
във формат, достъпен за лица с 
увреждания.
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а) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти; 

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

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

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

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

б) информация за унищожаването на 
неупотребяваните лекарствени 
продукти или отпадъците, получени 
от лекарствени продукти, както и 
посочване на действащи системи за 
събиране; информация за цените и 
фактически, информационни съобщения 
и референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

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

(в) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно научни 
неинтервенционални трудове или 
мерки, придружаващи превенцията и 
медицинското лечение, или 
информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
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превенция или лечение. превенция или лечение. Тази 
информация се проверява от 
агенцията преди нейното 
предоставяне в съответствие член 
20б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
726/2004;
г) Фармацевтичните и 
предклиничните изпитания и 
клиничните изпитания на 
съответния лекарствен продукт, 
които се съдържат в обществено 
достъпната версия на доклада за 
оценка, посочен в параграф 1.

(Кръстосано позоваване: разместване и изменение на член 100б; букви б)-г) от 
предложението)

Or. en

Обосновка

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Изменение 15

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



PR\810432BG.doc 19/31 PE439.410v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Информацията следва да бъде предоставяна на тези, които сами търсят такава 
информация; т.е. следва да се прилага „принципът на изтеглянето”. Когато 
информацията се предоставя от фармацевтично предприятие чрез вестници, 
списания или подобни публикации, пациентите не са защитени от нежелана 
информация, следователно тези публикации не следва да бъдат разрешавани.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Информацията следва да бъде предоставяна на тези, които сами търсят такава 
информация; т.е. следва да се прилага „принципът на изтеглянето”. Когато 
информацията се предоставя от фармацевтично предприятие чрез публикации на 
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здравна тематика, пациентите не са защитени от нежелана информация, 
следователно тези публикации не следва да бъдат разрешавани.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

На пациентите следва да де предостави възможността да се свързват с 
фармацевтичното предприятие за получаване на допълнителна информация.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) всяко стимулиране или насърчаване 
на използването на лекарствения 
продукт;

Or. en

Обосновка

Следва да се постави допълнителен акцент върху разграничаването на понятията 
информация и реклама. Въпреки че член 86 от директивата дава определение за 
реклама на лекарствени продукти, а член 88, параграф 1 забранява рекламирането 
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сред населението на лекарствени продукти, които се отпускат само с лекарско 
предписание, за целите на по-голяма яснота следва да бъде подчертано, че не могат 
да бъдат предоставяни рекламни материали за лекарства, които се отпускат само с 
лекарско предписание.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Комисията приема мерките, 
необходими за изпълнението на 
параграфи 1, 2 и 3. 

(4) За да се гарантира качеството на 
информацията, предоставяна на 
широката публика и на отделни лица,
Комисията приема, чрез делегирани 
актове в съответствие с член 100кб и 
съгласно условията на членове 100кв и 
100кг, мерките, необходими за 
прилагането на параграфи 1, 2 и 3. 

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

Режимът на комитология трябва да бъде приведен в съответствие със системата на 
делегирани актове, въведена от член 290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (т.е. от Договора от Лисабон).

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да адаптира С цел отчитане на техническия 
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настоящия параграф, за да бъде 
отчетен техническият прогрес. Тази 
мярка, предназначена да изменени 
несъществени елементи от 
настоящата директива, се приема 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 121, 
параграф 2а.

прогрес, Комисията може да приеме, 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 100кб и съгласно 
условията на членове 100кв и 100кг,
мерките, необходими за прилагането 
на настоящия параграф.

Or. en

Обосновка

Режимът на комитология трябва да бъде приведен в съответствие със системата на 
делегирани актове, въведена от член 290 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (т.е. от Договора от Лисабон).

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. След консултации с държавите-
членки, с организации на пациентите
и с работещите в сферата на 
здравеопазването Комисията съставя 
насоки относно разрешената съгласно 
настоящия дял информация, в които ще 
се съдържа кодекс на поведение за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара, които предоставят информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Насоките съдържат 
разпоредби, с които се гарантира, че 
членове на широката общественост 
могат да подават жалби пред 
компетентните органи относно 
заблуждаващи практики, свързани с 
предоставянето на информация.
Комисията съставя тези насоки при 
влизането в сила на настоящата 
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директива и редовно ги актуализира въз 
основа на придобития опит.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

За да бъде спазен „принципът на изтегляне” и за да се гарантира, че информацията 
относно лекарствени средства, които се отпускат само с лекарско предписание, не се 
появява на други уебсайтове, възможността за предоставяне на информация относно 
лекарствени продукти следва да бъде ограничена до специално предназначени за тази 
цел интернет страници, регистрирани и поддържани от фармацевтичните 
предприятия в съответствие с член 100з, параграф 1, алинея 1.
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането, без тяхното 
изрично предварително съгласие, на 
отделните лица от широката публика, 
които посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на 
нежелано съдържание, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Интернет 
страниците могат да предоставят 
видео съдържание, ако то допринася 
за безопасното и ефективно 
използване на лекарственото 
средство.

Or. en

Обосновка

i) В зависимост от начина на функциониране на уебсайта, пациентите, посещаващи 
редовно сайта, биха могли да пожелаят да се регистрират или да се идентифицират, 
за да получат достъп до информация, която са търсили, или за да получат по-бърз 
достъп; това обаче може да става само с тяхното изрично предварително съгласие. 
ii) За определени лекарствени продукти (като например инхалатори) са полезни други 
материали и инструменти, например късометражни филми, за да се демонстрира 
правилната употреба на лекарствения продукт.
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100ка

Консултации с организации на 
пациентите

 Комисията провежда консултации с 
организации на пациентите относно 
въпроси, отнасящи се до 
изпълнението на настоящата 
директива и нейното прилагане от 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да проведе консултации с организации на пациентите, за да се даде 
възможност на пациентите да изкажат своите възгледи относно изпълнението и 
прилагането на настоящата директива.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100кб
Упражняване на делегирането

1. Правомощията за приемане на 
делегирани актове, посечени в членове 
100г, параграф 4 и 100е, параграф 2, се 
предоставят на Комисията за срок 
от 5 години след влизане в сила на 
настоящата директива. Комисията 
изготвя доклад с оглед на 
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делегираните правомощия най-късно 
шест месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се удължава 
автоматично за периоди с идентична 
продължителност, освен в случаите, 
когато Парламентът или Съветът 
оттеглят делегирането в 
съответствие с член 100кв.

2. Веднага след приемането на 
делегиран акт Комисията го 
оповестява едновременно на 
Европейския парламент и на Съвета. 

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията съгласно условията, 
посочени в членове 100кв и 100кг.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз в 
директивата следва да бъдат посочени подробни разпоредби за делегиране на 
правомощия.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100кв
Отмяна на делегирането

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 100г, параграф 4 и 
100е, параграф 2, може да бъде 
отменено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. 
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2. Институцията, образувала 
вътрешна процедура за решаване дали 
да отмени делегирането на 
правомощия, полага усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди вземането на 
окончателно решение, като 
обозначава делегираните правомощия, 
които подлежат на отмяна и 
евентуални причини за това.
3. Решението за отмяна слага край на 
делегирането на правомощия, 
уточнени в това решение. То влиза в 
сила незабавно или на по-късен етап, 
уточнен в решението. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
които са вече в сила. То бива 
публикувано в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз в 
директивата следва да бъдат посочени подробни разпоредби за делегиране на 
правомощия.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100кг
Възражения по делегирани актове

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
даден делегиран акт в срок от три 
месеца от датата на уведомлението.
По инициатива на Европейския 
парламент или Съвета този срок 
може да бъде удължен с един месец.
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2. Ако, след изтичането на този срок, 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.

3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу даден акт, 
той не влиза в сила. Възразяващата 
институция посочва причините за 
възразяване срещу делегирания акт.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз в 
директивата следва да бъдат посочени подробни разпоредби за делегиране на 
правомощия.

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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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.


