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КРАТКА ОБОСНОВКА

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 окончателен), има за 
цел да създаде ясна правна рамка за предоставяне на информация на потребителите 
относно лекарствените средства, отпускани само по лекарско предписание, с оглед 
насърчаването на един по-информиран избор от страна на пациентите относно 
решенията, които те вземат за възможните форми на лечение. Все още съществуват 
различия при тълкуването на правилата на Общността относно рекламирането и 
предоставянето на информация на пациентите. Тъй като ограниченията за рекламна 
дейност остават непроменени, потребителите в цяла Европа не разполагат в еднаква 
степен с достъп до независима качествена информация относно лекарствените 
продукти. 

Информацията, предназначена за пациентите, следва да съдържа следните основни 
характеристики:

1. надеждност: информацията, предназначена за пациентите, следва да се основава 
на най-новите научни познания с ясно позоваване на нейния източник;

2. независимост: трябва да става ясно кой предоставя и кой финансира 
информацията, така че потребителите да могат да идентифицират евентуален 
конфликт на интереси;

3. тя следва да бъде удобна за ползване и насочена към нуждите на пациента: 
информацията следва да бъде разбираема и лесно достъпна, съобразена с 
конкретните потребителски нужди (възраст, културни различия, достъпност на 
всички европейски езици).

Предложеното законодателство създава правна рамка за разпространяването на 
информация относно лекарствените средства, отпускани само по лекарско 
предписание, сред населението. Възниква въпросът каква роля следва да изпълнява 
фармацевтичната промишленост в процеса на предоставяне на пряка информация на 
пациентите. От клиничните си изследвания фармацевтичните дружества разполагат с 
ценна здравна информация. Дружествата могат да бъдат важен източник на 
информация за потребителите. Поради вътрешноприсъщия конфликт на интереси обаче 
на тях не може да се гледа като на независим източник на здравна информация. 
Следователно те не могат да бъдат считани за основен източник на информация.

Разграничаването между информация и реклама не е ясно. Потребителите се нуждаят 
от източници на изчерпателна и качествена здравна информация (особено по интернет), 
за да преценят своите възможности и за да си създадат осведомено мнение. 

Базата от данни EudraPharm би могла да служи като полезен инструмент за 
предоставяне на информация на пациентите. Биха могли да бъдат допълнително 
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проучени възможностите на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

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 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред работещите в 
сферата на здравеопазването) и 
листовка с упътване (намираща се в 
опаковката на продукта, когато 
последният се предава на пациента). От 
друга страна, що се отнася до 
разпространението от страна на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара на информация сред широката 
публика, директивата предвижда само, 
че определени дейности за предоставяне 
на информация не са обхванати от 
правилата за реклама без да предвижда 
хармонизирана рамка относно 
съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно 
каналите, по които тази информация 
може да бъде разпространявана.

(2) Що се отнася до предоставянето на 
информация, с Директива 2001/83/EО се 
определят подробни правила относно 
документите, които следва да бъдат 
прилагани към разрешението за пускане 
на пазара и които имат за цел да 
предоставят информация: обобщение на 
характеристиките на продукта 
(разпространявано сред здравните 
специалисти) и листовка с упътване 
(намираща се в опаковката на продукта, 
когато последният се предава на 
пациента). От друга страна, що се 
отнася до предоставянето на 
разположение, от страна на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, на 
информация сред пациентите и 
широката общественост, директивата 
предвижда само, че определени 
дейности за предоставяне на 
информация не са обхванати от 
правилата за реклама, без да предвижда 
хармонизирана рамка относно 
съдържанието и качеството на 
непромоционална информация за 
лекарствени продукти или относно 
каналите, по които тази информация 
може да бъде предоставяна на 
разположение.

(Настоящото изменение се прилага в 
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целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене“, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрапване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка, показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
разположение на информация на 
пациентите и широката 
общественост от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 



PE439.346v03-00 6/39 AD\817168BG.doc

BG

от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене“, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрапване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тези различия при тълкуването на 
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.

(5) Тези различия при тълкуването на 
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 
предоставяне на разположение на 
толкова важна информация.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Обосновка

Необходимо е да се подчертае фактът, че основният елемент на настоящата 
директива е свързан с по-доброто информиране на пациентите и широката 
общественост относно лекарствените продукти, а не с рекламирането.
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Изменение 4

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 
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.

(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 
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 
интереса на пациентите. Те следва да 
имат правото на лесен достъп до 
определена информация като 
например обобщението на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътванията в 
електронен и печатен вид.
Следователно за предоставянето на 
независима, обективна и 
непромоционална по характер 
информация са необходими 
сертифицирани и регистрирани 
уебсайтове.

Обосновка

Сертифицираните и регистрирани уебсайтове представляват основно средство за 
предоставяне на качествена здравна информация.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 8 
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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 
забраната за реклама сред широката 
публика, на лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание.

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
здравните специалисти 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. Без 
да се засяга важността на ролята, 
която имат националните 
компетентни органи и здравните 
специалисти за по-доброто 
информиране на пациентите и 
широката общественост, 
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара могат да бъдат допълнителен
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 общественост на 
специфична информация за лекарствени 
продукти от титулярите на разрешения 
за пускане на пазара. Следва да бъде 
запазена забраната за реклама сред 
широката общественост на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и здравните 
специалисти са най-важните и основни източници на  надеждна и обективна 
информация относно лекарствените продукти за пациентите и широката 
общественост. Титулярите на разрешения за пускане на пазара могат да 
предоставят допълнителна информация, но не могат те самите да заместват 
националните компетентни органи и здравните специалисти. 

Изменение 6
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Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 10 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество.

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде предоставяна на 
разположение само висококачествена 
непромоционална по характер 
информация относно ползите и 
рисковете на разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката 
общественост, за лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, следва да бъде 
съобразена с набор от критерии за 
качество.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
предоставят на разположение само 
висококачествена информация и да 
правят разграничение между 
непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат предоставяни на 
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разпространявани. Целесъобразно е да 
се позволи на титулярите на разрешения 
за пускане на пазара да 
разпространяват съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт.

разположение. Целесъобразно е да се 
позволи на титулярите на разрешения за 
пускане на пазара да предоставят на 
разположение съдържанието на 
одобрени обобщения на 
характеристиките на продукта и 
листовките с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт.

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене“, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрапване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 8

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 
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. 

(12) Информацията, предназначена за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде предоставяна 
посредством специфични канали за 
комуникация, включително интернет и 
публикации на здравна тематика, с цел 
да се гарантира, че забраната за 
реклама не се нарушава чрез 
предоставянето на широката 
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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.

общественост на нежелана 
информация. Когато информацията се 
предоставя на разположение
посредством телевизия или радио, 
пациентите не са защитени срещу 
нежелана информация и поради това 
такова предоставяне на разположение 
следва да бъде забранено.

Обосновка

Необходимо е да бъде ясно, че телевизията и радиото не са подходящи средства за 
информиране на пациентите относно лекарствените продукти.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 12 а (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) За все по-голям брой пациенти 
интернет е главен източник на 
информация. Съществува вероятност 
тази тенденция да се засили през 
следващите години. С оглед 
приспособяване към това развитие и 
допринасяне за увеличаващото се 
значение на електронното 
здравеопазване, информация относно 
лекарствените продукти следва да се 
предоставя на разположение и чрез 
национални здравни уебсайтове. Тези 
уебсайтове следва да бъдат предмет 
на мониторинг от страна на 
компетентните органи в държавите-
членки. Държавите-членки, в 
сътрудничество със 
заинтересованите страни като 
здравните специалисти или 
организациите на пациенти, следва да 
бъдат отговорни за управлението на 
тези уебсайтове. 
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Обосновка

Интернет стана важен и мощен източник на информация. Тъй като невярната 
информация, получена от интернет, може да причини вреда, е необходимо спешно да 
се отговори на потребностите на пациентите и да се установят официално 
утвърдени здравни уебсайтове. С оглед гарантиране на това, че информацията на 
тези уебсайтове е независима и обективна, държавите-членки са отговорни за 
контролирането на информацията. Тъй като информацията следва да бъде полезна и 
удобна за използване за пациентите, здравните специалисти и организациите на 
пациенти следва да бъдат включени в създаването и управлението на уебсайтовете.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Мониторингът на информацията за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да гарантира, че титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
разпространяват само информация, 
която е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
несъответствие. Мониторингът следва 
да се основава на контрол на 
информацията преди нейното
разпространение, освен ако 
съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който в еднаква степен се осигурява 
адекватен и ефективен мониторинг.

(14) Мониторингът на информацията за 
разрешените лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание, по силата на 
настоящата директива, следва да 
гарантира, че титулярите на разрешения 
за пускане на пазара предоставят на 
разположение само информация, която 
е в съответствие с Директива 
2001/83/EО. Държавите-членки следва 
да приемат правила за установяването 
на ефективни механизми за мониторинг, 
като тези правила следва да позволяват 
ефективно правоприлагане в случаи на 
неспазване. В случаите на неспазване 
следва да бъдат въведени процедури, 
чрез които титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
могат да бъдат представени и 
изслушани в хода на разглеждането 
на техния случай. Мониторингът 
следва да се основава на контрол на 
информацията, преди тя да бъде 
предоставена на разположение, освен 
ако съдържанието на информацията не е 
вече одобрено от компетентните органи 
или е налице различен механизъм, с 
който се осигурява адекватен, 
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ефективен и независим мониторинг.

Обосновка

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation. 

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.

Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова) 
Директива 2001/83/ЕО
Член 59 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 59 се добавя следният 
параграф:
„3а. Листовката с упътването 
отговаря на действителните 
потребности на пациентите. За тази 
цел организациите на пациенти 
следва да бъдат включени в 
разработването и преразглеждането 
на информацията относно 
лекарствени продукти от страна на 
националните регулаторни органи и 
Европейската агенция по 
лекарствата. Листовката с 
упътването съдържа кратък 
параграф, който определя ползата и 
възможната вреда от даден 
лекарствен продукт, както и кратко 
описание на допълнителна 
информация, насочена към безопасно 
и ефективно използване на 
лекарствения продукт.“
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Обосновка

Проучванията, включващи пациенти, показват, че често листовките с упътвания не 
се четат от повечето хора (например информация в неправилна последователност, 
най-важната информация не изпъква).  Следователно листовките за пациенти следва 
да бъдат разработени в сътрудничество с представители на пациентите, както е 
предложено например от работната група на Европейската агенция по лекарствата 
относно пациентите и потребителите през 2005 г. Работата на Европейската 
агенция по лекарствата за подобряване на четивността и удобството на листовката 
за пациентите следва да бъде продължена и следвана като модел на добра практика 
за националните регулаторни органи.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1 – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 86, параграф 1 след 
първото тире се прибавя следното 
тире:
„– насочване на вниманието на 
широката общественост към 
лекарствени продукти чрез 
препратки към терапевтични 
индикации или към признаци и 
симптоми,“

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, предупреждения относно 

– фактически, информационни 
съобщения, включително съобщения 
или заявления, подобни на
изпращаните до медиите или в 
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нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, при 
условие че не включват претенции към 
продукта;

отговор на пряко запитване, или във 
връзка с разпространяване на такава 
информация чрез конференции, или 
писмени уведомления и съобщения, 
или доклади до акционери и/или 
регулатори, и референтни материали за
даден лекарствен продукт, свързани 
например с промени в опаковката, 
предупреждения относно нежеланите 
реакции като част от общите 
лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози, ценови листи и 
възстановяване на средствата, при 
условие че тези съобщения и 
референтни материали не включват 
рекламни твърдения, отнасящи се до 
лекарствените продукти;

Обосновка

Това изменение има за цел да уточни обхвата на директивата. На дружествата 
следва да бъде разрешено да продължават да предоставят определена информация. 
Правилата на фондовите борси например изискват предприятията да предоставят 
пълна информация на инвеститорите относно значими събития, а служителите да 
бъдат осведомявани по стопанските въпроси.

Изменение 14

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, предоставена на 
разположение от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара, 
предназначена за широката 
общественост за лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, която е предмет на 
разпоредбите на дял VIIIa.
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Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
трябва да се предоставя на разположение на пациентите и широката общественост 
от титуляря на разрешението за пускане на пазара в съответствие с „принципа на 
търсене“, при който пациентите/обществеността имат достъп до информация, ако 
имат нужда от нея (обратно на „принципа на натрапване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 15

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

1. Без да се засяга важността на 
ролята, която имат националните 
компетентни органи и здравните 
специалисти за по-доброто 
информиране на пациентите и 
широката общественост относно 
разрешени лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание, държавите-членки
позволяват на титуляря на разрешение 
за пускане на пазара да предоставя на 
разположение  информация, 
предназначена за широката 
общественост 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.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и здравните 
специалисти са най-важните и основни източници на  надеждна и обективна 
информация относно лекарствените продукти за пациентите и широката 
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общественост. Титулярите на разрешения за пускане на пазара могат да 
предоставят допълнителна информация, но не могат те самите да заместват 
националните компетентни органи и здравните специалисти. 

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Следва да се организират 
информационни кампании, които 
имат за цел повишаване на 
осведомеността сред широката 
общественост и отделни лица 
относно рисковете от 
фалшифицирани лекарствени 
продукти.  Подобни информационни 
кампании могат да се провеждат от 
националните компетентни органи в 
сътрудничество с промишлеността, 
здравните специалисти и 
организациите на пациенти. 

Обосновка

Информационни кампании относно рисковете от фалшифицирани лекарства, 
инициирани от националните органи, биха могли да бъдат много полезни и 
благотворни за пациентите с оглед по-добро опазване на човешкото здраве. С цел 
повишаване на качеството на тези информационни кампании и гарантиране на това, 
че те достигат до пациентите ефективно, националните органи следва да вземат 
предвид експертните познания на представителите на промишлеността, здравните 
специалисти и организациите на пациенти по този въпрос.
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Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) материал, предоставен от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара на работещите в сферата на 
здравното обслужване с цел 
разпространяване сред пациенти.

заличава се

Обосновка

Печатните материали, които дружествата предоставят на здравните специалисти 
за разпространение сред пациентите, следва да отговарят на същите критерии като 
другите средства за разпространение на информация. Следователно би било разумно 
този вид материали също да бъдат обхванати от настоящия дял. Здравните 
специалисти също биха могли се повлияят от материали, съдържащи реклама. Не 
съществува обективна причина, поради която материалите, които дружествата 
предоставят на здравните специалисти за разпространение сред пациентите, да не 
бъдат предмет на разпоредбите на настоящия дял.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) фактически, информационни 
съобщения, включително съобщения 
или заявления пред медиите или в 
отговор на пряко запитване, или във 
връзка с разпространяване на такава 
информация чрез конференции, или 
писмени уведомления и съобщения, 
или доклади до акционери и/или 
регулатори, и референтни материали 
за даден лекарствен продукт, свързани 
например с промени в опаковката, 
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предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози, ценови 
листи и възстановяване на 
средствата, при условие че тези 
съобщения и референтни материали 
не включват рекламни твърдения, 
отнасящи се до лекарствените 
продукти;

Обосновка

Това изменение е съгласувано с изменението на член 86, параграф 2 и има за цел да 
уточни обхвата на директивата. На титулярите на разрешения за пускане на пазара 
следва да бъде позволено да предоставят определена информация. Правилата на 
фондовите борси изискват предприятията да предоставят пълна информация на 
инвеститорите относно значими събития, а служителите да бъдат осведомявани по 
стопанските въпроси. Това уточнение е необходимо, за да бъде позволено 
съответното предоставяне на такава информация. 

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) материали, предоставени за 
собствено ползване на здравните 
специалисти.

Обосновка

Следва да се гарантира, че предоставянето на информация на здравните специалисти 
за тяхно собствено ползване не попада в обхвата на директивата.

Изменение 20

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

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 общественост или отделни 
лица обобщение на 
характеристиките на продукта, 
одобрените от компетентните 
органи етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпния текст на
доклада за оценка, съставен от 
компетентните органи. Тази 
информация се предоставя на 
разположение както в електронен, 
така и в печатен вид и във формат, 
достъпен за лица с увреждания. 
2. В допълнение следните видове 
информация могат също така да 
бъдат предоставени на разположение 
на широката общественост или 
отделни лица от страна на титуляря 
на разрешение за пускане на пазара.

Обосновка

Настоящата директива следва да бъде по-насочена към пациентите. Поради това 
следва да се подчертае, че пациентите имат правото на определена информация. 
Като минимално изискване пациентите следва да имат правото на достъп до 
обобщение на характеристиките на продукта, листовката с упътването и 
обществено достъпния текст на доклада за оценка в печатен и в електронен вид.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението на член 100б, параграф 1, в което се прави 
разграничение между информацията, на която пациентите имат право и която 
следователно трябва да им бъде предоставена, от една страна, и информацията, 
която може да бъде предоставена съгласно предвиденото в член 100б, параграф 2, от 
друга.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 по-добър за пациентите 
начин, който е разбираем за широката 
общественост или отделни лица, без 
да се излага на риск качеството или 
надеждността на предоставяната 
информация, включително нейната 
разбираемост и безпристрастност;
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Обосновка

Следва да се поясни, че представянето на информацията по различен начин трябва да 
разшири възможностите на пациентите да разбират по-добре информацията, като 
по този начин се гарантира, че тя ще бъде представена по по-добър за пациентите 
начин.

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 относно 
лекарствения продукт, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

Обосновка

Лекарствените продукти оказват въздействие върху околната среда.. Поради това 
такава информация, особено по отношение на унищожаването и системите за 
събиране, е важна за предотвратяване на вредите за околната среда.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с 
лекарствения продукт, относно 

заличава се
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научни неинтервенционални трудове 
или мерки, придружаващи 
превенцията и медицинското лечение, 
или информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение.

Обосновка

Предложеното изменение се отнася до информация, която в процеса на регистрация 
на лекарствените продукти не е одобрена от компетентните органи и всъщност 
представлява прикрито „натрапвана“ информация. Всеки вид информация, която е 
от значение и се отнася до изследванията, се включва в листовките за пациента и в 
обобщението на характеристиките на продукта, което е част от регистрационното 
досие за одобрение.

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) друга информация относно 
лекарствените продукти, отпускани 
по лекарско предписание, която се 
предоставя съгласно настоящия дял, 
като информация относно 
фармацевтичните и предклиничните 
тестове или клиничните изпитвания, 
които изпълняват критериите, 
посочени в член 100г, и не рекламират 
отделен лекарствен продукт.

Обосновка

На пациентите следва да се предостави възможност да получават информация 
относно фармацевтичните и предклиничните тестове или клиничните изпитвания. 
Като се има предвид обаче търговската чувствителност на тези тестове и 
изпитвания, фармацевтичните дружества не могат да бъдат задължени да 
предоставят на разположение свързаната с тях документация; въпреки това следва 
да им се позволи да публикуват тази документация, ако желаят.
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Изменение 26

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

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

Обосновка

Изменението има за цел да поясни какво се има предвид под „печатни средства за 
масова информация“. Брошури, листовки и др. следва да бъдат позволени като канали 
за предоставяне на информация на пациентите.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) брошури, листовки и други видове 
печатна информация, научни и 
технически списания или насочени 
към широката общественост 
списания на здравна тематика, 
включително публикации на здравна 
тематика, определени от насоките на 
Комисията относно позволената 
информация, с изключение на 
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нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
отделни лица;

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, с изключение на нежелани
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

б) интернет сайтове на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара и 
други електронни източници, 
съдържащи информация за 
лекарствени продукти, с изключение на 
нежелано разпространение сред 
гражданите, като например 
електронна поща и телефонни 
текстови съобщения с многобройни 
получатели;

Обосновка

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) писмени отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 

в) отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
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широката публика. широката общественост. Въпросите, 
отправени устно, трябва да бъдат 
записвани.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 100ва
1. Държавите-членки гарантират, че 
задължителната информация, 
посочена в член 100б, параграф 1, се 
предоставя на разположение чрез 
национални здравни уебсайтове на 
официалния(ите) език(ци) на 
държавата-членка, в която е 
регистриран уебсайтът.
Тези уебсайтове подлежат на 
мониторинг от компетентния орган 
на държавата-членка или от орган, 
определен от компетентния орган, в 
съответствие с член 100ж.
Уебсайтовете се администрират и 
управляват в сътрудничество със 
заинтересованите страни като 
здравните специалисти и 
организациите на пациенти.
2. Информацията съобщава както 
ползите, така и рисковете по ясен и 
описателен начин, който е достъпен 
за пациентите, и съдържат 
препратка към националния уебсайт 
за безопасност на лекарствените 
продукти.
Уебсайтовете предоставят на 
пациентите задължителната 
информация относно всички налични 
в тази държава лекарствени 
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продукти, одобрени както на 
централно равнище от Европейската 
агенция по лекарствата, така и на 
местно равнище в посочената 
държава-членка.
3. Уебсайтовете следва да включват 
също и обща информация относно 
лекарственото и нелекарственото 
лечение на различни заболявания, 
включително редки заболявания, с цел 
насърчаване на високо равнище на 
общественото здраве.
Те могат да съдържат и друга 
информация, посочена в член 100б, 
параграф 2 и определена в насоките на 
Комисията относно разрешената 
информация.
4. Когато националните 
компетентни органи считат за 
целесъобразно, те могат също така 
да предоставят на разположение на 
широката общественост информация 
относно лекарствените продукти и 
друга относима здравна информация 
чрез споразумения с доставчици на 
интернет услуги, които могат да 
предоставят на разположение 
информация от обществен интерес в 
съответствие с член 21, параграф 4 
от Директива 2009/136/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 ноември 2009 г. относно 
универсалната услуга и правата на 
потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и 
услуги1.
В такъв случай информацията се 
предоставя със същите средства, 
използвани за редовната комуникация 
между предприятията и техните 
абонати. Тъй като информацията 
относно лекарствените продукти не 
попада в обхвата на член 21, параграф 
4 от Директива 2009/136/ЕО, 
доставчиците на интернет услуги 
могат да изискват от националните 
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органи заплащане за предоставянето 
на разположение на посочената 
информация.
____________________

1 ОВ L 337, 18.12.2009 г, стр. 11.

Обосновка

Пациентите използват все повече интернет като източник на информация. Те обаче 
често биват пренасочвани към американски уебсайтове, съдържащи рекламни 
твърдения, или други съмнителни уебсайтове. За да се предостави на пациентите по-
добра информация, следва да се разработят национални здравни портали. Те следва да 
се разглеждат като средство за допълване на връзката между пациентите и 
здравните специалисти, а не за заместването й. Те следва да се управляват от 
компетентния орган на държавата-членка в сътрудничество със заинтересованите 
страни като организациите на пациенти или здравните специалисти.

Публичните съобщения, предвидени в Директива 2009/136/ЕО, са свързани с 
електронни съобщителни услуги. Информацията относно лекарствените продукти и 
по-широката здравна информация обаче също биха могли да бъдат от обществен 
интерес. Тъй като този вид информация не попада в обхвата на разпоредбите на 
Директивата относно универсалната услуга, се предлага рамката да се използва въз 
основа на доброволни споразумения между доставчиците на интернет услуги и 
националните органи. Този канал следва да се използва само когато националните 
органи считат, че той е необходим и че има добавена стойност от гледна точка на 
ефективността в сравнение с другите редовни канали.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съдържанието и представянето на 
информация за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, разпространявана от 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, отговарят на следните условия:

1. Съдържанието и представянето на 
информация за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, предоставяна на 
разположение от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара, 
отговарят на следните условия:

Обосновка
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Информацията не следва да се разпространява от титуляря на разрешение за пускане 
на пазара, тъй като това може да предполага активна роля (натрапване) при 
предоставянето на информация на обществеността. Информацията може обаче да 
се предоставя на разположение на обществеността от титуляря на разрешение за 
пускане на пазара: обществеността трябва да има активна роля при намирането на 
тази информация (търсене).

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да взема под внимание 
общите нужди и очаквания на 
пациентите;

б) трябва да бъде ориентирана към 
пациентите, за да отговаря по-добре 
на техните нужди;

Обосновка

Преформулиране на текста, за да се отрази по-добре една от основните цели на 
предложението, а именно да се предоставя информация, която пациентите желаят и 
която отговаря по-добре на техните индивидуални нужди.

Изменение 33

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара;

в) означение, че информацията се 
предоставя на разположение от 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара или от негово име, като се 
посочва неговото наименование;

Обосновка

Разпространението може да се извършва от трета страна от името на титуляря на 
разрешение за пускане на пазара.
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Възможно е лицата, които четат обозначението, да не са запознати с термина 
„титуляр на разрешение за пускане на пазара“. Обозначение, в което е включено 
наименованието на титуляря на разрешение за пускане на пазара, е по-смислено и 
разбираемо.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 г – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

а) сравнения между лекарствени 
продукти по отношение на тяхното 
качество, безопасност и ефикасност, 
ако се разпространяват от титуляри 
на разрешение за пускане на пазара, с 
изключение на:
– случаите, когато тези сравнения са 
включени в официално одобрени 
документи като обобщението на 
характеристиките на продукта;
– случаите, когато тези сравнения се 
основават на сравнителни научни 
изследвания, публикувани от 
съответните национални органи или 
Европейската агенция по 
лекарствата;

Обосновка

В обобщението на характеристиките на продукта и листовките на някои 
лекарствени продукти се съдържат сравнения. Изключването на тези съществуващи 
сравнения би довело до изискване информацията, предоставяна от титулярите на 
разрешителното за пускане на пазара, да бъде непълна. Това също би могло да се 
отрази неблагоприятно на процеса на одобрение. Не следва да се въвеждат 
ограничения по отношение на сравнителните научни изследвания на качеството, 
безопасността и ефикасността на различни лекарствени продукти от независими 
национални органи и Европейската агенция по лекарствата, тъй като те могат да 
бъдат ценен източник на информация за потребителя. 
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация относно други 
лекарствени продукти, за които 
фармацевтичното дружество не е 
титуляр на разрешение за пускане на 
пазара.

Обосновка

Дезинформационни кампании от страна на трети дружества относно лекарствени 
продукти, получили разрешение за пускане на пазара от компетентните органи, 
трябва да бъдат забранени с всички възможни средства. Забраната следва да се 
разшири и да включва рекламирането и информирането на здравните специалисти. 
Например в предварителния доклад относно проучването на фармацевтичния сектор1

насочените към обществеността дезинформационни кампании относно генерични 
лекарствени продукти от страна на развойни дружества са идентифицирани като 
една от стратегиите за забавяне.

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 ж – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за саморегулация 
или за съвместна регулация или 
прибягване до помощта на такива 
органи, ако процедурите пред такива 
органи са възможни в допълнение към 
съдебните или административни 
производства, които съществуват в 

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите пред 
такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, които 
съществуват в държавите-членки.

                                               
1 Предварителният доклад е достъпен на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf



PE439.346v03-00 32/39 AD\817168BG.doc

BG

държавите-членки.

Обосновка

Необходимо е наличието на подходяща система за мониторинг, за да се избегнат 
злоупотреби с информацията. Саморегулацията не изглежда достатъчно силен 
инструмент за принуда, за да се постигне тази цел.

Изменение 37

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 и други заинтересовани страни 
Комисията съставя насоки относно 
разрешената съгласно настоящия дял 
информация, в които ще се съдържа 
задължителен кодекс на поведение за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара, които предоставят информация, 
предназначена за широката 
общественост 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. 

Обосновка

При изготвянето на кодекса и на насоките следва да се проведат консултации с други 
заинтересовани страни като пациентите, здравните специалисти и 
промишлеността. За да се гарантира, че титулярите на разрешения за пускане на 
пазара спазват правилата, установени от Комисията в кодекса на поведение, следва 
да се уточни, че той следва да бъде не с доброволен, а със задължителен характер.
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Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
публика, титулярите на разрешения за 
пускане на пазара регистрират интернет 
уебсайтовете, съдържащи информация 
за лекарствени продукти, при 
националните компетентни органи 
на държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт 
като име на домейн от най-високо 
ниво (country code Top Level Domain –
ссТLD). Когато уебсайтът не 
използва код на страна като име на 
домейн от най-високо ниво, 
титулярят на разрешението за 
пускане на пазара избира държавата-
членка на регистрация.

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
общественост, титулярите на 
разрешения за пускане на пазара 
регистрират интернет уебсайтовете под 
техен контрол, които са насочени 
конкретно към гражданите на една 
или повече държави-членки и които 
съдържат информация за отпускани 
само по лекарско предписание 
лекарствени продукти, попадащи в 
обхвата на настоящия дял. Когато 
уебсайтът не използва код на страна 
като име на домейн от най-високо ниво, 
титулярят на разрешението за пускане 
на пазара избира държавата-членка на 
регистрация.

Обосновка

Необходимо пояснение, тъй като настоящата директива обхваща единствено 
уебсайтове под контрола на титуляря на разрешението за пускане на пазара, 
насочени към граждани на ЕС. Тя не обхваща уебсайтове с насоченост извън 
пределите на ЕС, нито уебсайтове с глобален характер, без значение дали 
информацията е генерирана в ЕС или сървърът е разположен в ЕС.  Тя също така не 
обхваща бизнес сайтове, които съдържат корпоративна информация, включително 
данни относно продажбите и друга свързана с продуктите бизнес информация.
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Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

След регистрацията на уебсайта, 
всяко изменение на съдържанието, 
свързано с лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, 
подлежи на мониторинг в 
съответствие с параграф 3. Такива 
промени не налагат повторна 
регистрация на уебсайта. 

Обосновка

Ако се правят промени на съдържанието на даден уебсайт, те следва да подлежат на 
мониторинг от страна на държавата-членка, в която е регистриран интернет 
сайтът. Не се изисква повторна регистрация с цел избягване на ненужна бюрокрация.  

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към 
уебсайтове на други титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, освен 
ако те не са били също регистрирани в 
съответствие със същия параграф. Тези 
уебсайтове посочват компетентния 
орган, който е издал разрешението за 
пускане на пазара, и неговия интернет
адрес.

2. Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не съдържат препратки към 
уебсайтове на други титуляри на 
разрешения за пускане на пазара, 
съдържащи информация от обхвата 
на настоящия дял, освен ако те не са 
били също регистрирани в съответствие 
със същия параграф. Тези уебсайтове 
посочват компетентния орган, който е 
издал разрешението за пускане на 
пазара, и неговия интернет адрес.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
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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.

1, не позволяват нито автоматичното 
идентифициране на отделните лица от 
широката общественост, които 
посещават тези уебсайтове, нито 
появата на тези уебсайтове на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката общественост или отделни 
лица. Тези уебсайтове не съдържат
видеоматериали. 

Обосновка

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга тази забрана, 
уебсайтовете, регистрирани в 
съответствие с параграф 1, могат да 
предоставят видеосъдържание, 
когато имат за цел да подпомагат 
безопасната и ефективна употреба на 
лекарствени продукти като цяло и 
при условие че видеосъдържанието не 
съдържа никакви рекламни 
твърдения, свързани с лекарствени 
продукти. Спазването на тези две 
условия подлежи на мониторинг в 
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съответствие с член 100ж.

Обосновка

Видеосъдържанието, с изключение на рекламните видеоматериали, може да осигури 
добавена стойност, когато показва правилната употреба на различни лекарствени 
продукти или медицински изделия като инхалатори. Тези видеоматериали следва да 
подлежат на мониторинг в съответствие с член 100ж, така че да може се 
гарантира, че те са напълно неутрални и не съдържат никакви рекламни твърдения за 
продукта.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

В горната част на всяка страница от 
регистрираните уебсайтове се 
изписва съобщение, с което да се 
информира обществеността, че 
съдържащата се в тях информация е 
изготвена от  титуляр на разрешение 
за пускане на пазара, като се посочва 
неговото наименование. В 
съобщението се включва и препратка 
към базата данни с лекарствени 
продукти EudraPharm.

Обосновка

Ползвателите на интернет сайтове, съдържащи информация относно лекарствени 
средства, отпускани по лекарско предписание, трябва да са изрично информирани, че 
информацията е изготвена от даден титуляр на разрешение за пускане на пазара. 
Препратката към базата данни EudraPharm ще гарантира, че ползвателите имат 
пряк и лесен достъп до сравнима информация относно лекарствени средства, 
отпускани по лекарско предписание, предоставена от нетърговски източник, 
гарантиращ по-висока прозрачност.
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Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 з– параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание.

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
предоставяното на разположение на 
този уебсайт съдържание относно 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание.

Обосновка

Това уточнение е важно, тъй като е възможно голяма част от съдържанието на 
уебсайта да не е свързана с лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание.

Изменение 44

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт. В него също се 
пояснява, че макар уебсайтът да е 
предмет на мониторинг това не означава 
непременно, че цялата информация на 

5. Държавите-членки изискват от
титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, които са регистрирали 
интернет уебсайтове в съответствие с 
параграфи 1—4, да включат в тях 
означение, че уебсайтът е бил 
регистриран и е обект на мониторинг в 
съответствие с настоящата директива. В 
това означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт. В 
него също се пояснява, че макар 
уебсайтът да е предмет на мониторинг,
това не означава непременно, че цялата 
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уебсайта е била предмет на 
предварително одобрение.

информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение.

Обосновка

Обществеността трябва да бъде информирана относно качеството на посещавания 
уебсайт. Следователно е по-добре не просто да се разрешава, а да се изисква наличие 
на означение, че сайтът е бил регистриран и е обект на мониторинг. Това е 
необходимо, за да се покаже на обществеността, че уебсайтът е надежден.

Изменение 45

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите-членки гарантират, 
че титулярите на разрешения за 
пускане на пазара са представлявани и 
изслушвани при всяко разглеждане на 
случай, при който са обвинени в 
неспазване на разпоредбите на 
настоящия дял. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара имат
право да ожалват всяко решение пред 
съдебен или друг орган. 
Разпространението на 
информацията се спира за срока на 
процедурата на обжалване, докато 
отговорният орган не приеме решение 
за противното.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се гарантира по-голяма ефикасност и 
прозрачност на процеса. На титулярите на разрешения за пускане на пазара следва да 
се предостави право да се защитят, в случай че считат, че обвиненията за неспазване 
са неоснователни. За да се защити широката общественост от информация, която 
евентуално не отговаря на разпоредбите на настоящия дял, е необходимо 
разпространението да се спира веднага след решението на компетентния орган. То 
следва да се възобнови само в случай, че органът, отговорен за разглеждането на 
жалбата на титуляря на разрешение за пускане на пазара, вземе решение в този 
смисъл.
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