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КРАТКА ОБОСНОВКА

В Европейския съюз се наблюдава нарастване на лекарствените продукти, които са с 
фалшифицирана идентичност, хронология или източник. Фалшифицираните 
лекарствени продукти могат да съдържат съставки, които са с качество, по-ниско от 
стандартното, или фалшифицирани съставки, или да не съдържат съответните съставки, 
или тези съставки да бъдат грешно дозирани, включително и активните съставки.

Те представляват огромна заплаха за европейските пациенти и европейската 
промишленост; налице са и сериозни опасения сред обществеността и сред създателите 
на политики във връзка с постоянното увеличаване на тези продукти, открити в 
Европейския съюз през миналата година.

Комисията желае да създаде ефективна законодателна основа на вътрешния пазар на 
Европейския съюз за борба с фалшифицираните лекарствени продукти чрез въвеждане 
на по-добри показатели за безопасна употреба и системи за проследяване и проверка на 
лекарствените опаковки, опростяване на процедурите, повишаване на прозрачността и 
усъвършенстване на процеса на комуникация, подобряване на процедурите за събиране 
и оценка на информация, чрез повече ангажираност на заинтересованите страни и
установяване на най-добрите практики.  

Въпреки че докладчикът по становище приветства предложението, тя счита, че 
съществува възможност за по-нататъшно подобряване, основно по въпроси, касаещи 
защитата на потребителите. Следователно тя предлага изменения в следните 
направления:

 с цел правна сигурност и яснота в текста на директивата следва да съществува 
определение на понятието "фалшифициран лекарствен продукт",  като ясно се 
акцентира върху защита на потребителите;

 тъй като, според оценките, по-голямата част от фалшифицираните лекарства 
влиза на вътрешния пазар чрез продажби по интернет, ограниченото 
съсредоточаване върху законната мрежа за доставки изглежда недостатъчно;
следователно докладчикът призовава Комисията на всеки две години да 
докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на 
мерките, въведени от настоящата директива, както и за необходимостта от 
допълнителна хармонизация, по-специално по отношение на продажбите на 
лекарствени продукти по интернет и на лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание;

 чрез публични информационни кампании потребителите следва да бъдат 
уведомени за новите показатели за безопасна употреба и за опасностите от 
поръчване на лекарствени продукти от нелицензирани интернет страници;

 информацията, влизаща в базата от данни на Общността, следва да бъде  
възможно най-конкретна; освен това базата от данни следва да съдържа 



PE438.139v02-00 4/28 AD\809093BG.doc

BG

случаите на фалшифицирани лекарствени продукти, открити на пазара на 
Съюза;

 обработката на данните на съответните етапи на процеса за проследяване и 
проверка следва да се осъществява в съответствие със съществуващото 
законодателство за защита на личните данни на национално равнище и на 
равнището на Общността и те не следва да бъдат достъпни за търговски цели;

 фалшифицирането на лекарствени продукти е тежка организирана престъпна 
дейност, която застрашава човешкия живот; следователно това следва да бъде 
отразено в санкциите срещу фалшифицирането; важно е да се засилят 
разпоредбите за санкциониране в директивата, без да се нарушава принципът на 
субсидиарност;

 в завършек, с Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., 
процедурата на комитология  губи своята актуалност; следователно 
разпоредбите на директивата, отнасящи се до комитологията, трябва да бъдат 
заменени от разпоредби, позоваващи се на една от новите процедури, 
предвидени в Договора за функционирането на Европейския съюз (член 290 или 
291 от ДФЕС);  приканва се водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да изясни този въпрос.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Опитът показва, че когато 
потребителите купуват лекарствени 
продукти по интернет, те не винаги 
могат да проверят автентичността 
на източника. Комисията, в 
координация с Агенцията и 
държавите-членки, следва да започне 
кампания с цел повишаване на 
информираността сред 
потребителите относно рисковете, 
на които са изложени при покупката 
на лекарства по интернет от 
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нелицензирани сайтове. Освен това 
Комисията следва да докладва на 
всеки две години пред Европейския 
парламент и Съвета относно 
въздействието на мерките, въведени с 
настоящата директива и 
необходимостта от по-нататъшна 
хармонизация, с оглед по-специално на 
продажбата на лекарства по 
интернет, като решението за това 
дали да се разреши продажбата на 
лекарства по интернет остава право 
на съответната държава-членка.

Обосновка

По-голямата част фалшифицирани продукти навлизат на пазара чрез незаконни 
интернет страници. Потребителите следва да имат възможността по сигурен начин 
да се сдобиват с лекарствени продукти по интернет, като всяка държава-членка 
трябва да разреши продажбата на лекарства по интернет в съответствие с 
принципа на субсидиарността, като същевременно спазва изцяло съответното 
европейско законодателство.

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) След приемането на настоящата 
директива Комисията, в 
сътрудничество Агенцията и 
органите на държавите-членки, 
следва да започне кампании за 
информиране и повишаване 
осведомеността на потребителите 
относно рисковете, свързани с 
покупката на фалшифицирани 
лекарствени продукти, като обръща 
специално внимание на мерките за 
установяване на автентичността и 
показателите за безопасна употреба 
(като холограми и печати за 
безопасност), намиращи се върху 
опаковките на лекарствените 
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продукти или на друго място.

Обосновка

Растящият брой на фалшифицирани лекарствени продукти показва, че 
потребителите не познават рисковете от закупуването на такива продукти, особено 
от незаконни интернет страници. Един от проблемите, за които е докладвано, е 
липсата на познаване на действащото законодателство от страна на 
потребителите. Добре информираните потребители биха могли да допринесат за 
откриването на фалшифицирани лекарствени продукти на пазара. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) На всеки две години Комисията 
следва да представя подробна оценка 
на положението по отношение на 
лекарствени продукти, за които не се 
изисква рецепта, като обръща 
внимание на въпроса, дали и в каква 
форма тези лекарства следва да 
бъдат включени в приложното поле 
на настоящата директива.

Обосновка

Необходима е допълнителна оценка на възможните опасности от лекарства, 
продавани без рецепта, за да се реши, дали те да бъдат включени в приложното поле 
на настоящата директива.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Гражданите на Съюза следва да 
бъдат осведомени относно рисковете 
за тяхното здраве при поръчки на 
продукти по интернет от 
неконтролирани уебсайтове или от 
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незаконната мрежа за доставки. 
Комисията съвместно с държавите-
членки и в сътрудничество с 
организациите на пациенти и 
потребители следва да предприеме 
мерки за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет.

Обосновка

Организациите на пациентите и потребителите следва да участват в подобни 
европейски и национални инициативи с цел повишаване осведомеността на 
обществеността и пациентите относно фалшифицираните лекарства.  
Организациите на пациенти имат опит в предоставянето на подходяща, точна и 
достъпна информация за общностите, които познават добре. Например, пациентите 
следва да бъдат насърчавани да познават лекарствата, които употребяват - да 
могат да преценяват тяхното качество, да бъдат бдителни по отношение на 
признаци, които отличават фалшифицирано лекарство, всякакви разлики в самото 
лекарство или в опаковката, и да ги насърчават да се обърнат към здравен 
специалист, ако имат някакви съмнения.

Изменение 5

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, 
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 

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
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. Всички участници следва 
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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.

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.

Обосновка

Всички участници във веригата за доставки следва да са обект на едни и същи 
правила, равнище на изисквания и отговорност, за да се гарантира 
идентифицирането, автентичността и непрекъснатата проследимост на 
лекарствените продукти от фабриката до потребителя.

Изменение 6

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 
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 

(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 
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 
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конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои. 
Показателите за безопасна употреба 
(различни от серийните номера) 
следва да бъдат групирани по 
категории на базата на 
еквивалентността и като цяло 
титулярите на разрешението за 
производство следва да възприемат 
определен показател или показатели, 
които да използват в рамките на 
дадена категория. Показателите за 
безопасна употреба следва да се 
считат за еквивалентни, когато 
предлагат същото равнище на 
защита по отношение на 
установяване на автентичността, 
отсъствието на подправяне и, където 
е необходимо, идентификация, и 
показват същото равнище на 
техническа защита срещу 
имитиране.

Обосновка

За да се гарантира еднакво равнище на защита, е необходимо да се изясни обхватът 
на еквивалентните показатели за безопасна употреба, предвидени да гарантират 
идентифицирането, автентичността и проследимостта на лекарствените продукти, 
отпускани с рецепта, когато бъдат отстранени. Те следва да бъдат групирани в 
съответствие със сложността им, а отстраняването (или прикриването) на тези 
показатели ще изисква заместването им с подобен показател, предоставящ 
еквивалентно равнище на защита и сложност.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Предложените мерки за 
безопасност и данните, събрани от 
идентифицирането, разрешаването и 
проследяването на лекарствени 
продукти, следва да се използват в 
съответствие със съществуващото 
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законодателство за защита на 
данните на равнището на Съюза и на 
национално равнище. Това включва 
по-специално информация относно 
каналите за дистрибуция.

Обосновка

Изискванията за защита на данните трябва да бъдат спазени. По-специално 
информацията относно каналите за разпространение на лекарствените продукти би 
могла да бъде ползвана за търговски цели от титуляри на разрешение за търговия и 
следователно такава информация не следва да им бъде предоставяна.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат с Европол в областта 
на правосъдието и полицейското 
сътрудничество, наред с другото, с 
цел засилване прилагането на 
съществуващите ограничения по 
отношение на незаконната доставка 
на лекарствени продукти по 
интернет.

Обосновка

Сътрудничеството между държавите-членки, включително обменът на най-добри 
практики и технологично ноу-хау, е важно за справянето с нелегалната доставка на 
лекарствени продукти по интернет. Това сътрудничество следва обаче да включва и 
Европол, който разполага със значителен технически експертен опит в секторите, 
свързани с борбата с киберпрестъпността на равнището на ЕС.

Изменение 9

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

-1) В член 1, след точка 5 се вмъква 
следната точка 5а:
„5а. Фалшифициран лекарствен 
продукт:
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена или 
преднамерена фалшификация на:
а) идентичността, включително 
неговата опаковка, етикетиране, 
наименование и състав, както по 
отношение на съставките, в т.ч. 
ексципиентите и активните 
съставки, така и по отношение на 
тяхното дозиране; и/или
б) източника, включително 
производителя, държавата на 
производство, държавата на произход 
и титуляря на разрешението за 
пускане на пазара; и/или
в) хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.
Нарушенията или споровете относно 
патенти трябва да се разграничават 
от подправянето или 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти. Лекарствени продукти 
(оригинални или генерични), които 
нямат разрешение за пускане на 
пазара в определена държава, но имат 
разрешение за пускане на пазара  
другаде, не се считат за 
фалшифицирани.
Партиди с качество, по-ниско от 
стандартното, или с недостатъци по 
отношение на качеството, или които 
не отговарят на добрите практики за 
производство или разпространение 
(ДПП/ДПР) при законните 
лекарствени продукти не се считат 
за фалшифицирани.
Комисията е упълномощена да 
приема делегирани актове, 
актуализиращи настоящата 



PE438.139v02-00 12/28 AD\809093BG.doc

BG

дефиниция въз основа на 
научнотехническия прогрес и/или на 
международни споразумения. Тези 
актове, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.“

Обосновка

С цел правна сигурност и яснота следва в текста на директивата да се включи 
определение на „фалшифициран лекарствен продукт“.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) В член 2, след параграф 3 се добавя 
следният параграф 3а: 
"3a. Нито една разпоредба в 
настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
ограничават или забраняват 
продажбата на лекарства, изискващи 
лекарско предписание, по интернет.“

Обосновка

Огромното мнозинство от държавите-членки понастоящем ограничават 
продажбата по интернет на лекарства, изискващи лекарско предписание. Тези 
ограничения спомагат, наред с останалото, да се сведат до минимум възможностите 
фалшификаторите да предоставят фалшифицирани продукти на широката 
общественост. В интерес на общественото здраве и в съответствие с принципа на 
субсидиарност, следва да бъде позволено тези ограничения да продължат да 
съществуват.

Изменение 11
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 2 – уводни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(2) Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), не се 
премахват, нито закриват частично или 
изцяло, освен ако идентификацията, 
автентичността и проследимостта 
на лекарствените продукти не са 
гарантирани и не са изпълнени 
следните условия :

Обосновка

Показателите за безопасност следва да гарантират идентификацията, 
автентичността и възможността за непрекъснато проследяване на лекарствените 
продукти от фабриката до потребителите. Идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените продукти следва да бъдат гарантирани при 
всякакви обстоятелства. 

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Титулярят на разрешение за 
производство ясно посочва върху 
външната опаковка, когато 
оригиналните показатели за 
безопасна употреба са частично или 
напълно отстранени или прикрити.

Обосновка

Пациентите и други заинтересовани лица по протежение на веригата за доставки 
трябва да бъдат изрично информирани чрез етикета на опаковката, когато 
оригиналните показатели за безопасна употреба са отстранени или заменени.
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aa) сложността на веригата за 
доставки;

Обосновка

Необходим е подход, основан на риска, по отношение на прилагането на показателите 
за безопасна употреба за лекарствени продукти (напр. сериен номер за единица), за да 
се оцени действителният риск от фалшифициране, злоупотреби при възстановяване 
на разходи и добавена стойност за безопасността на пациентите. Вместо да 
насочват вниманието си единствено върху рисковете, свързани с продуктите, 
органите следва да се интересуват и от рисковете, свързани със сложността на 
дистрибуторската верига, за да получат реалистична и балансирана оценка на 
рисковете от фалшифициране на дадена група продукти. Рискът от навлизане на 
фалшифициран продукт в законната верига за доставки обикновено нараства 
паралелно с броя на действащите лица, участващи в дистрибуцията на определена 
група продукти. 

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) броя на случаите на фалшификация в
трети страни и в рамките на 
Общността;

б) броя на случаите на фалшификация в 
световен мащаб, и по-специално в 
рамките на Съюза;

Обосновка

Положението в много трети държави по отношение на наблюдението и следенето 
от страна на компетентните органи и зачитането на интелектуалната 
собственост се различава до голяма степен от положението в Европа.

Изменение 15
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
(различни от серийните номера) се 
налагат чрез определяне на една или 
повече от една категории показатели, 
които трябва да се използват за 
определени продукти или категории 
продукти. Фармацевтичният 
комитет на Комисията определя 
категориите, които включват 
показатели за безопасна употреба, 
предлагащи еквивалентна ефикасност 
и ефективност, като в такъв случай 
показателите от една категория се 
считат за еквивалентни за целите на 
параграф 2, буква б) от настоящия 
член. Титулярите на разрешение за 
производство могат да избират кой 
конкретен показател или кои 
конкретни показатели да използват в 
рамките на една категория, освен ако 
Комисията не изтъкне причини в 
подкрепа на искане за използването на 
конкретен показател за безопасна 
употреба.

Обосновка

Считаме, че основното равнище на безопасност на всички лекарства по лекарско 
предписание следва да се състои в лесно разпознаваема при външна намеса опаковка в 
съчетание с уникален кодов показател (номер за идентифициране за съхранение на 
продукта, партиден номер, срок на годност и уникален сериен код). Защитената 
срещу външна намеса опаковка е най-безопасният начин да се гарантира, че 
лекарството, което се намира в нея, е същото, което е поместил оригиналният 
производител, а уникалната система за кодиране е най-стабилният начин за проверка 
на автентичността на даден продукт в пункта на разпределение.

Считаме, че следва да се изискват допълнителни явни показатели за безопасна 
употреба при спазване на основания на риска подход, който се съдържа в 
предложението на Комисията. Важно е прилагането на явни показатели за безопасна 
употреба да осигурява гъвкавост на фармацевтичните компании при избора на 
определена технология или показател от набор от налични технологии, групирани в 
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категории по еквивалентност съгласно равнището на защита, което предлагат.

Изменение 16

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 защитят поверителната 
търговска информация и правата на 
индустриална и търговска собственост. 
Държавите-членки гарантират 
зачитането на собствеността и 
спазването на конфиденциалността 
на данните, получени от 
използването на показатели за 
безопасна употреба с цел 
демонстриране на автентичността 
на фармацевтични продукти. По-
специално информацията, отнасяща 
се до каналите за дистрибуция, не се 
предоставя за търговски цели.

Обосновка

Изискванията за защита на данните трябва да бъдат спазени. По-специално 
информацията относно каналите за разпространение на лекарствените продукти би 
могла да бъде ползвана за търговски цели от титуляри на разрешение за търговия и 
следователно такава информация не следва да им бъде предоставяна.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в настоящия 



AD\809093BG.doc 17/28 PE438.139v02-00

BG

параграф, вземат надлежно предвид 
най-малко всички следни 
обстоятелства:
а) ефективност на разходите на 
системата, за да се гарантира, че 
всяка мярка, която се прилага, се 
основава на анализ на разходите и 
ползите. 
б) Разходите, свързани с тези мерки, 
се споделят пропорционално от 
всички участници в мрежата за 
доставки и отчитат цената на 
съответния медицински продукт. 
в) Независимостта на системата и 
законовия интерес да се защитят 
поверителната търговска 
информация и правата на 
индустриална и търговска 
собственост, както и личните данни.

Обосновка

Допълнителните разходи, свързани с показателите за безопасна употреба, може да 
застрашат способността за продължаване на доставките за пазара и предлагане на 
ниски цени на пациентите и правителствата. Следователно всички показатели за 
безопасна употреба, които трябва да се приложат, следва да отговарят поне на 
следните три принципа:

а) ефективност на разходите на системата, за да се гарантира, че всяка мярка, 
която се прилага, се основава на анализ на разходите и ползите и че прилаганата 
система гарантира продължаването на действието на системата, като се избягват 
допълнителни и излишни разходи

б) разходи, свързани с мерките, следва да се прилагат пропорционално спрямо всички 
действащи лица по веригата на доставки и да бъдат свързани с цената на 
съответните лекарства, а не с обема. 

в) Гарантирана независимост на системата и законовия интерес да се защитят 
поверителната търговска информация и правата на индустриална и търговска 
собственост, както и поверителната информация за пациентите.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54a – параграф 4 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Параграфи 2 и 3 важат също и за 
титуляри на разрешение за 
производство, които частично или 
напълно отстраняват или прикриват 
показатели за безопасна употреба, 
прилагани доброволно от 
първоначалния производител за 
лекарствени продукти по лекарско 
предписание , за целите, посочени в 
параграф 2 на настоящия член.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54а -а параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и органите на държавите-
членки, започва информационна 
кампания. Кампанията повишава 
информираността на 
потребителите относно вече 
наличните мерки за установяване на 
автентичността, относно 
показателите за безопасна употреба 
върху опаковките на лекарствените 
продукти (като холограмите и 
печатите за безопасност) и относно 
рисковете, произтичащи от 
закупуването на фалшифицирани 
лекарствени продукти. Тя акцентира 
по-специално върху неоторизираните 
и нелицензирани източници в 
интернет.

Обосновка

Нарастващият брой на фалшифицирани лекарствени продукти показва, че 
потребителите не познават рисковете от закупуването на такива продукти, особено 
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от незаконни интернет страници. Добре информираните потребители биха могли да 
допринесат за откриването на фалшифицирани лекарствени продукти на пазара. 

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85в

Комисията, съвместно с държавите-
членки, издава сертификати и създава 
регистър на акредитираните 
интернет аптеки. Подобен регистър 
е достъпен посредством публична 
база данни.
Комисията въвежда лого на Съюза за 
удостоверяване на качеството, което 
се поставя на уебсайтове на 
законните интернет аптеки. 
Комисията гарантира, че никоя от 
неакредитираните аптеки не 
използва логото на Съюза и не 
търгува с лекарствени продукти на 
вътрешния пазар. 

Обосновка

Увереността на потребителите при купуване на лекарства от интернет аптеки 
трябва да бъде засилена, а разпространението на фалшифицирани лекарства в 
интернет да бъде сведено до минимум.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2001/83/ЕО
Член 85 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85г

Комисията и държавите-членки 
следва да приемат делегирани актове, 
съдържащи мерки за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет, 
които могат да включват: 
– предупреждения, които се появяват 
най-отгоре на интернет страницата 
в програмата за търсене, в случай на 
търсене на лекарствени продукти по 
интернет; 
- информационни кампании, в 
сътрудничество с държавите-членки 
и организации на пациентите и 
потребителите;  
- предоставяне на лесно достъпен 
списък с акредитираните интернет 
аптеки;
Тези актове, предназначени да 
изменят несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Обосновка

Организациите на пациентите и потребителите следва да участват в подобни 
европейски и национални инициативи с цел повишаване осведомеността на 
обществеността и пациентите относно фалшифицираните лекарства.  

Организациите на пациенти имат опит в предоставянето на подходяща, точна и 
достъпна информация за общностите, които познават добре. Например, пациентите 
следва да бъдат насърчавани да познават лекарствата, които употребяват - да 
могат да преценяват тяхното качество, да бъдат бдителни по отношение на 
признаци, които отличават фалшифицирано лекарство, всякакви разлики в самото 
лекарство или в опаковката, и да ги насърчават да се обърнат към здравен 
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специалист, ако имат някакви съмнения. 

Съобщенията следва да обръщат внимание на факта, че е важно да се ползват 
здравните услуги, а лекарствата по лекарско предписания и лекарствата без лекарско 
предписание да се купуват от лицензирани източници, вместо да се разчита на 
самодиагностика и самолечение извън системата на здравеопазването. 
Информацията следва да отразява актуалното развитие в ЕС относно принципите за 
качество на информацията за пациентите, потвърдени по време на Фармацевтичния 
форум.

Изменение 22

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/ЕО
Член 111 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Ако от резултатите от посочената в 
параграф 1 проверка следва, че 
съответното лице не се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добри производствени практики или 
добри дистрибуторски практики, 
информацията се въвежда в базата 
данни на Общността, посочена в 
параграф 6.

(7) Ако от резултатите от посочената в 
параграф 1 проверка следва, че 
съответното лице не се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добри производствени практики или 
добри дистрибуторски практики, 
информацията се въвежда в базата 
данни на Общността, посочена в 
параграф 6. Подобна информация 
конкретизира принципите, насоките 
и правилата, които не са спазени. 
Случаите на разкрити на пазара на 
Съюза фалшифицирани лекарствени 
продукти се докладват също в 
посочената база данни.

Обосновка

Информацията, постъпваща в базата данни на Общността, следва да бъде възможно 
най-конкретна. 
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Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
правилата за санкциите, приложими 
при нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и 
предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират тяхното 
изпълнение. Предвидените санкции
трябва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [вмъква се конкретната дата
18 месеца след публикуването] и 
незабавно съобщават за всяко 
допълнително изменение, което ги 
засяга.

Без да се засяга принципът на 
субсидиарност, държавите-членки 
определят правилата за санкциите, 
приложими при нарушаване на 
разпоредби от настоящата 
директива, и предприемат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Приложимите 
в такива случаи санкции, които 
могат да бъдат наказателни санкции, 
вземат предвид заплахата за 
общественото здраве, която 
представлява фалшифицирането на 
лекарствени продукти. Предвидените 
санкции, са хармонизирани, ефективни, 
пропорционални и възпиращи и, наред с 
другото, се отнасят към следните 
форми на поведение:
(1) производството на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти, активни вещества, 
ексципиенти, части, материали и 
принадлежности;
(2) доставяне или предложение за 
доставяне, в това число 
посредничество, трафик, държане на 
склад, внос и износ на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти, активни вещества, 
ексципиенти, части, материали и 
принадлежности;
(3) изготвянето на фалшиви 
документи или подправянето на 
документи;
(4) подпомагане и подбуда към 
извършването на някое от 
горепосочените нарушения;
(5) опит за извършване на някое от 
горепосочените нарушения.
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Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [18 месеца след 
публикуването] и незабавно съобщават 
за всяко допълнително изменение, което 
ги засяга.

Обосновка

Фалшифицирането на лекарствени продукти е тежка престъпна дейност, която 
застрашава човешкия живот. Това следва да намери отражение в санкциите срещу 
фалшифицирането. Заплахата за общественото здраве, която представлява 
фалшифицирането на лекарства, трябва да бъде осъзната, когато се определят 
правилата за съответните санкции. Паради тази причина наказанията следва да 
надхвърлят тези, които са приложими при фалшифицирането на други видове стоки 
или продукти.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ба
Комисията създава мрежа между 
Комисията, ЕМЕА и компетентните 
органи в държавите-членки и 
осигурява участието на организации 
на пациентите и потребителите с 
цел гарантиране на обмена на 
информация относно предприетите 
за борба с фалшифицирането на 
лекарствени продукти мерки, 
включително относно прилаганите 
системи на санкции. 

Обосновка

За да се разбере правилно явлението „фалшифицирани лекарствени продукти”, 
например факторите, водещи до закупуването на фалшифицирани лекарства, и да се 
предприемат ефективни действия за борба срещу фалшифицирането, от съществено 
значение е да се установи сътрудничество с организациите на пациентите. 
Последните могат да помогнат при събирането на важна информация относно 
поведението на пациентите, като например причини за закупуване на фалшифицирани 
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лекарства. 

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 127 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a) Вмъква се следният член:
„Член 127в

До 30 юни 2012 г., а след това на всеки 
две години, Комисията докладва на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно въздействието на мерките, 
предвидени в настоящата директива, 
и необходимостта от допълнителна 
хармонизация. За тази цел 
Комисията оценява по-специално 
дали е необходима конкретна 
хармонизация по отношение на 
продажбите на лекарствени 
продукти, за които не се изисква 
лекарско предписание, в търговската 
мрежа и на продажбите на такива 
продукти по интернет. Освен това се 
изготвя оценка за входните точки, 
през които фалшифицираните 
лекарствени продукти получават 
достъп до пазара, както и на 
опасностите от продажбата на 
лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание. По 
целесъобразност докладът се 
придружава от законодателни 
предложения. Ако е необходимо, тя 
предлага законодателство, 
предвиждащо включването на 
лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание, в 
приложното поле на настоящата 
директива.“
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Обосновка

По-голямата част фалшифицирани продукти навлизат на пазара чрез незаконни 
интернет страници. Потребителите следва да имат възможност да купуват 
безопасно лекарствени продукти в интернет и лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание. Освен това се предоставят малко данни по въпроса 
къде и кога е най-вероятно навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в 
законната мрежа за разпространение.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква - a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 9 от 
настоящата директива, доколкото 
той е свързан с член 54а, параграф 5 и 
член 54а, параграфи 2 и 3, доколкото 
те се отнасят до член 54а, параграф 5 
от Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
настоящата директива, считано от 
[вмъква се конкретна дата 6 месеца 
след публикуването на настоящата 
директива];

Обосновка

Като се вземе предвид нарастващият риск за пациентите от фалшифицирани 
лекарства, въвеждането на временни мерки за засилване на сигурността за 
пациентите преди влизането в сила е спешно необходимо. Временните мерки следва да 
изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от производителя, да ги заменят с 
еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки в резултат от техните действия. 

Изменение 27
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 и 8, 
считано от [вмъква се конкретна дата 48 
месеца след публикуването];

Обосновка

Като се вземе предвид нарастващият риск за пациентите от фалшифицирани 
лекарства, въвеждането на временни мерки за засилване на сигурността за 
пациентите преди влизането в сила е спешно необходимо. Временните мерки следва да 
изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от производителя, да ги заменят с 
еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки в резултат от техните действия. 

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – алинея 3 – буква - б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 9 от 
настоящата директива, освен 
доколкото той е свързан с член 54а, 
параграф 5 и член 54а, параграфи 2 и 
3, доколкото те се отнасят до член 
54а, параграф 5 от Директива 
2001/83/ЕО, изменена с настоящата 
директива, считано от [вмъква се 
конкретна дата 48 месеца след 
публикуването на настоящата 
директива];

Обосновка

Като се вземе предвид нарастващият риск за пациентите от фалшифицирани 
лекарства, въвеждането на временни мерки за засилване на сигурността за 
пациентите преди влизането в сила е спешно необходимо. Временните мерки следва да 
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изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от производителя, да ги заменят с 
еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки в резултат от техните действия. 
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