
AM\804410BG.doc PE439.069v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2008/0261(COD)

22.2.2010

ИЗМЕНЕНИЯ
11 - 56

Проектостановище
Regina Bastos
(PE438.139v01-00)

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2001/83/ЕО във връзка с 
предотвратяване навлизането в законната мрежа за доставки на 
лекарствени продукти, които са с фалшифицирана идентичност, 
хронология или източник

Предложение за директива – акт за изменение
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))



PE439.069v01-00 2/42 AM\804410BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\804410BG.doc 3/42 PE439.069v01-00

BG

Изменение 11
Toine Manders

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Натрупаният опит показва, че тези 
лекарствени продукти не само се пускат 
на пазара по законната мрежа за 
доставки, но и достигат до пациентите 
по нея. Това застрашава по-специално 
човешкото здраве и може да доведе до 
липса на доверие у пациента към 
законната мрежа за доставки. Правилата 
на Директива 2001/83/ЕО следва да 
бъдат изменени в отговор на 
нарастващата заплаха.

(3) Натрупаният опит показва, че тези 
лекарствени продукти не само се пускат 
на пазара по законната мрежа за 
доставки, но и достигат до пациентите 
по нея. Това застрашава по-специално 
човешкото здраве и може да доведе до 
липса на доверие у пациента към 
законната мрежа за доставки. Всичко 
това се дължи на незадоволителното 
прилагане на правото на 
интелектуална собственост в ЕС. 
Подобреното прилагане на правото на 
интелектуална собственост е 
необходимо във всички сектори на 
вътрешния пазар, за да се 
предотврати фалшифицирането най-
общо и производството на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти в частност. Правилата на 
Директива 2001/83/ЕО следва да бъдат 
изменени в отговор на нарастващата 
заплаха.

Or. nl

Обосновка

Причината, поради която фалшификати на лекарствени продукти влизат в легални 
канали за продажба е, че правата на интелектуалната собственост не се прилагат 
адекватно в ЕС. Поради това има спешна необходимост от защита на тези права, не 
само за да се предотврати производството и продажбата на фалшифицирани 
лекарствени продукти, но и за да се елиминира фалшифицирането от всякакъв вид. 
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Изменение 12
Pablo Arias Echeverría

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Комисията, в сътрудничество 
Европейската агенция по 
лекарствата и органите на 
държавите-членки следва да започне 
кампания за информиране на 
потребителите относно вече 
наличните мерки за установяване на 
автентичността, относно 
показателите за безопасна употреба 
върху опаковките на лекарствените 
продукти (като запечатването на 
опаковките на лекарствата) и 
относно рисковете, произтичащи от 
закупуването на фалшифицирани 
лекарствени продукти. Кампанията 
следва по-специално да повиши 
информираността на 
потребителите относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти от 
неоторизирани и нелицензирани 
източници в интернет.

Or. en

Обосновка

Добре информираните потребители могат да допринесат за откриването на 
фалшифицирани лекарствени продукти на пазара чрез информираност и бдителност. 
Има обаче разлика между видими и скрити елементи. Не всички елементи следва да 
бъдат публично достъпни, тъй като фалшификаторът би могъл лесно да получи 
достъп до същата информация. Скритите елементи не могат да се видят с просто 
око. Холограмите бяха заличени, тъй като могат лесно и бързо да бъдат копирани, и 
затова допринасят твърде малко за защитата.
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Изменение 13
Regina Bastos

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 Европейската агенция 
по лекарствата 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 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.

Or. pt

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 съответното европейско 
законодателство.
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Изменение 14
Regina Bastos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) След приемането на настоящата 
директива Комисията, в 
сътрудничество Европейската 
агенция по лекарствата и органите 
на държавите-членки следва да 
започне кампания 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 печатите за 
безопасност), намиращи се върху 
опаковките на лекарствените 
продукти или на друго място.

Or. pt

Обосновка

Растящият брой на фалшифицирани лекарствени продукти показва, че 
потребителите не познават рисковете от закупуването на такива, 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. 
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Изменение 15
Regina Bastos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в) На всеки две години Комисията 
следва да представи 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.

Or. pt

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 16
Barbara Weiler

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 
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 обществеността 
относно рисковете, свързани със 
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закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.

Or. en

Обосновка

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. Patients’ 
organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible information 
for the communities that they know well. For example, patients should be encouraged to know 
their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant for signs that may 
indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its packaging, and to 
encourage them to go to a health professional if they have any concerns.

Изменение 17
Regina Bastos

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 
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.

(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 
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 
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доставки в Общността.

Or. pt

Обосновка

Всички участници във веригата за доставка 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 18
Regina Bastos

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

(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 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои. 
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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 се считат за 
еквивалентни, когато предлагат 
същото равнище на защита по 
отношение на автентичността, 
отсъствието на подправяне и, където 
е необходимо, идентификация, и да 
представят еднакво равнище на 
техническа защита срещу 
имитиране.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира еднакво равнище на защита е необходимо да се изясни обхвата 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, предоставят 
еквивалентно равнище на защита и сложност.

Изменение 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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, 

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

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

Or. el

Обосновка

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Изменение 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки, в 
сътрудничество със засегнатите 
страни, следва да могат свободно да 
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определят конкретните аспекти на 
автентичността на лекарствените 
продукти, които считат за най-
подходящи за тяхната система на 
доставка на лекарствени продукти, 
като се вземат под внимание 
показателите за безопасна употреба, 
въведени с настоящата директива.

Or. el

Обосновка

Настоящата директива изисква показателите за безопасна употреба да бъдат 
добавяни към фармацевтичната опаковка, така че да се даде възможност  
автентичността на лекарствените продукти да бъде установявана от търговците 
на едро и фармацевтите. Тези специални показатели за процедурата за контрол на 
автентичността следва да бъдат определени на национално равнище в съответствие 
с изискванията на системата за доставки на лекарствени продукти във всяка 
държава. Всички национални инициативи които вече са приложени или се прилагат 
понастоящем, трябва да бъдат зачитани.

Изменение 21
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки, в 
сътрудничество с други 
заинтересовани страни, следва да 
имат свободата да определят 
конкретните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата, които считат за 
най-подходящи за своята система за 
дистрибуция на лекарства, като 
вземат предвид показателите за 
безопасна употреба, приети по 
силата на настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Настоящата директива ще предвижда изискване показателите за безопасна 
употреба да се добавят към лекарствените опаковки, което ще позволи на 
търговците на дребно и фармацевтите да установяват автентичността на 
лекарствата.  Специфичните характеристики на процеса на установяване на 
автентичността следва да се определят на национално равнище в съответствие с 
потребностите на системата за дистрибуция на лекарства на всяка държава. Вече 
приложените национални инициативи, както и тези, които са в процес на прилагане, 
следва да бъдат зачитани.

Изменение 22
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б) С цел да се предостави на 
пациентите навременна защита от 
рисковете, свързани с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, от титулярите на 
разрешение за производство, които 
частично или напълно отстраняват 
или прикриват показатели за 
безопасна употреба, прилагани на 
доброволна основа, следва да се 
изисква да заменят съответните 
показатели за безопасна употреба с 
еквивалентни такива, предназначени 
за гарантиране на идентификацията, 
автентичността и проследимостта 
на лекарствените продукти по 
лекарско предписание, веднага след 
влизането в сила на настоящата 
директива. 

Or. en
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Изменение 23
Barbara Weiler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който етикетира или 
пакетира лекарствени продукти или 
извършва промени в етикетирането 
или пакетирането на лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия. Тези стриктни 
условия следва да предоставят 
достатъчни гаранции срещу 
навлизането на фалшифицирани 
лекарствени продукти в 
дистрибуторската верига, както и да 
отразяват стриктна дължима грижа 
на титулярите на разрешение за 
производство към първоначалния 
производител и на притежателя на 
разрешителното за пускане на пазара 
към потребителите на продуктите.

Or. en

Обосновка

Пациентите и други заинтересовани лица в мрежата 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 24
Barbara Weiler

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел да се предостави на 
пациентите навременна защита от 
рисковете, свързани с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, от титуляр на разрешение 
за производство, който частично или 
напълно отстранява или прикрива 
показатели за безопасна употреба, 
прилагани на доброволна основа, 
следва да се изисква да замени 
съответните показатели за 
безопасна употреба с еквивалентни 
такива, предназначени за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и проследимостта 
на лекарствените продукти по 
лекарско предписание, веднага след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки 
относно показателите за безопасна 
употреба, които трябва да бъдат указани 
върху опаковката на лекарствените 
продукти, отпускани по медицинско 
предписание, и подробни правила за 
лекарствените продукти, въвеждани, без 

(17) По-специално Комисията следва да 
бъде оправомощена да приема мерки 
относно показателите за безопасна 
употреба, които трябва да бъдат указани 
върху опаковката на лекарствените 
продукти, и подробни правила за 
лекарствените продукти, въвеждани, без 
да се пускат на пазара. Тъй като тези 
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да се пускат на пазара. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи, като ги 
допълват, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи, като ги 
допълват, те трябва да бъдат приети в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена в 
член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

Or. el

Обосновка

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Изменение 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат с Европол, за засилване 
прилагането на съществуващите 
ограничения по отношение на 
незаконната доставка на лекарствени 
продукти по интернет.

Or. el

Обосновка

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

Изменение 27
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки следва да 
засилят своето сътрудничество в 
областта на правосъдието и 
полицейското сътрудничество, 
включително чрез Европол, за 
прилагане на съществуващите 
ограничения върху незаконната 
доставка на лекарствени продукти по 
интернет. 

Or. en

Обосновка

Съществуват значителни възможности за сътрудничество между държавите-
членки за справяне с незаконните доставки на лекарствени продукти по интернет, 
включително обмена на най-добри практики и технологично ноу-хау.  Това 
сътрудничество следва да включва Европол, който разполага със значителен 
технически експертен опит в секторите, свързани с борбата с киберпрестъпността 
в Европа.

Изменение 28
Barbara Weiler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 1 – точка 2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 1, след точка 2 се вмъква 
следната точка 2а:

„2а. Фалшифициран лекарствен 
продукт: всеки лекарствен продукт, 
или съставка, ексципиент или 
компонент от него, който/която 
преднамерено или с цел измама се 
представя погрешно по отношение 
на: 
а) неговата/нейната идентичност, 
включително опаковката и етикета, 
името, състава на която и да е от 
фармацевтичните му/й съставки, 
както и по отношение на силата на 
действие; и/или 
б) неговия/нейния източник, 
включително производителя, 
държавата на производство, 
държавата на произход, титуляря на 
разрешителното за пускане на пазара; 
и/или 
в) неговата/нейната хронология, 
включително регистрите и 
документите, които позволяват да се 
идентифицират дистрибуторските 
канали.
Настоящото определение не засяга 
законодателството в областта на 
интелектуалната и индустриалната 
собственост."

Or. en

Обосновка

Включването на формална дефиниция дава допълнителна правна сигурност на 
разпоредбите на директивата и позволява по-еднакво приложение от държавите-
членки чрез административни действие и наказателни санкции. Дефиницията следва 
да включва представата за "умишлена" фалшификация или подправяне. 
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Изменение 29
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
„2а. Фалшифициран лекарствен 
продукт: 
Всеки лекарствен продукт, който 
съдържа фалшиви данни (1) относно: 
неговата идентичност (2) и/или 
неговия източник (3).
Това определение включва самия 
продукт или неговия контейнер или 
друга опаковка или информацията, 
предоставена на етикета.
Фалшифицираният лекарствен 
продукт може да бъде оригинален или 
генеричен. Фалшифицираният 
лекарствен продукт може да включва 
продукти с правилни 
съставки/компоненти(4), неправилни 
съставки/компоненти, да е без 
активни съставки или с фалшива 
опаковка. 
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 
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(ДПП/ДПР) при законните 
лекарствени продукти не се считат 
за фалшифицирани;
Бележки:
(1) Фалшифицирането на 
лекарствени продукти е умишлена 
измама. Наличието на престъпен 
умисъл и/или престъпна небрежност 
е фактор, който трябва да бъде взет 
предвид по време на правната 
процедура за налагане на санкции.
(2) Тези данни включват всякакви 
подвеждащи твърдения относно 
името, състава, силата на действие 
или други елементи.
(3) Тези данни включват подвеждащи 
твърдения относно производителя, 
държавата на производство, 
държавата на произход или титуляря 
на разрешението за пускане на пазара 
или дистрибуторската верига. 
(4) Отнася се до всички компоненти 
на лекарствения продукт.”

Or. en

Обосновка

Необходимо е точно определение на понятието фалшифициран лекарствен продукт с 
оглед съсредоточаване на усилията в борбата срещу измамите в източника на 
проблема и с оглед ясно разграничаване между фалшифицираните лекарствени 
продукти, лекарствените продукти, за които се водят спорове относно патенти, или 
лекарствените продукти, които не отговарят на стандартите. 

Изменение 30
Regina Bastos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 1, след точка 5 се вмъква 
следната точка 5а:
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„5а. Фалшифициран лекарствен 
продукт:
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена или 
преднамерена фалшификация на:
а) идентичността, в т.ч. 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, в т.ч. 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.
Комисията е упълномощена да 
актуализира настоящата дефиниция 
въз основа на научнотехническия 
прогрес и/или на международни 
споразумения.“

Or. pt

Обосновка

В интерес на правната сигурност и яснота в текста на директивата следва да се 
включи определение на „фалшифициран лекарствен продукт“.

Изменение 31
Ashley Fox

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 1, след точка 5 се вмъква 
следната точка 5а:
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„5а. Фалшифициран лекарствен 
продукт:
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация на:
а) идентичността, в т.ч. 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; 
б) източника, в т.ч. производителя, 
държавата на производство, 
държавата на произход или титуляря 
на разрешението за пускане на пазара; 
в) хронологични данни, включително 
регистрите или документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига. 
Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и органите на държавите-
членки, актуализира настоящото 
определение въз основа на 
техническия и научен прогрес и 
международните споразумения. 
Настоящото определение не засяга 
законодателството в областта на 
интелектуалната и индустриалната 
собственост. 
Настоящето определение не включва  
производствените грешки.“

Or. en

Обосновка

По съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение относно 
фалшифицираните лекарствени продукти, тъй като понастоящем се наблюдава 
объркване в това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки.
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Изменение 32
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 2, след параграф 3 се 
добавя следния 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.“

Or. en

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 33
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 

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

лекарско предписание, както е 
определено в дял VI. Показателите за 
безопасна употреба са задължителни 
за всички лекарства, включени в 
ограничен списък от лекарствени 
продукти, съставен и актуализиран 
от Комисията и държавите-членки 
след консултации със 
заинтересованите страни, 
включително пациентски 
организации. 

Or. en

Обосновка

Оценката на риска на всеки лекарствен продукт изисква използването на много скъпи 
технологии, което може да се отрази върху цената на съответния лекарствен 
продукт и да го изложи на риск от фалшификации. Поради това е необходимо 
съставянето на ограничен списък от лекарствени продукти, които подлежат на 
такава оценка. 

Изменение 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици.

Or. el
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Обосновка

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Изменение 35
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) поддържане на възможно най-
ниски допълнителни разходи и 
разпределение на допълнителните 
разходи по веригата за доставки.

Or. en

Обосновка

Поддържането на допълнителните разходи на възможно най-ниски нива няма да бъде 
достатъчно за гарантирането на универсален достъп до много скъпи лекарствени 
продукти.
 От съществено значение е да се гарантира, че разходите за предложените нови 
мерки за безопасност няма в крайна сметка да се плащат от пациентите, а ще бъдат 
разпределени по веригата за доставки между фармацевтичната промишленост, 
търговците на едро и производителите на активните фармацевтични съставки.

Изменение 36
Barbara Weiler

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 14, параграф 2, буква б a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

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.

Изменение 37
Regina Bastos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
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 :

Or. pt

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. 
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Изменение 38
Pablo Arias Echeverría

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54a – параграф 2 – алинея 1

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 не са изпълнени 
следните условия и не са гарантирани 
уникалната идентификация, 
автентичността и проследимостта 
на лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

С оглед на гарантирането на абсолютна яснота, единствените показатели за 
безопасна употреба, които позволяват проверка на автентичността и 
проследяването на отделни пакети са тези, които правят пакета уникален. 

Изменение 39
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат еднакво равнище на 
ефективност на гарантиране на 
идентификацията, автентичността, 
проследимостта и отсъствието на 
подправяне, както и еднакво равнище 
на техническа защита срещу 



PE439.069v01-00 28/42 AM\804410BG.doc

BG

имитиране. При отстраняване, 
замяна или прикриване на показател 
за безопасна употреба, това условие се 
прилага и за новия показател за 
безопасна употреба, освен ако 
първоначалният показател за 
безопасна употреба не е прикрит, и 
следователно не може да бъде 
разпознат.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че паралелните търговци могат наистина да прилагат 
еквивалентни показатели за безопасна употреба по време на процеса на преопаковане, 
настоящата директива трябва да въведе различните категории еквивалентни 
показатели за безопасна употреба в съответствие със специфични критерии, като се 
признава факта, че скритите показатели за безопасна употреба не могат да бъдат 
проверявани без наличието на предварителна информация.

Изменение 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

(4) Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член. Преди обаче да предложи 
конкретни мерки, съгласно буква о) от 
член 54 Комисията изготвя оценка на 
обществените разходи и ползи от 
съществуващите показатели за 
безопасна употреба и провежда 
консултации със страните, 
участващи в прилагането и 
използването на показателите за 
безопасна употреба.
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Or. el

Обосновка

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Изменение 41
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.

(4) Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член.  Преди да предложи конкретна 
мярка в съответствие с член 54, буква 
о), Комисията изготвя оценка на 
общественото въздействието на 
разходите и ползите от 
съществуващи показатели за 
безопасна употреба и провежда 
консултации със страните, 
участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба.

Or. en
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Обосновка

Съществуват редица възможности за използване на показателите за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти, като 
например едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, радиочестотна 
идентификация (RFID) и др. Също така на национално равнище са стартирани  
пилотни проекти за оценка на ползите от тези показатели. Преди да се избере 
конкретен показател за безопасна употреба, Комисията следва да извърши оценка на 
въздействието, за да прецени всички „за” и „против” на понастоящем наличните на 
пазара показатели за безопасна употреба, и тя трябва да разгледа съществуващия 
опит и резултати от изпълнените пилотни проекти.

Изменение 42
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) сложността на веригата за 
доставки.

Or. en

Обосновка

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for a 
certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Изменение 43
Regina Bastos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54a – параграф 4 – алинея 3 - буква б
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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, 
особено в рамките на Съюза;

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 44
Regina Bastos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54 а – параграф 4 – алинея 3 – буква - д) - алинея 1 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 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 
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подкрепа на искане за използването на 
конкретен показател.

Or. en

Обосновка

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Изменение 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
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.
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Or. el

Обосновка

В резултат на използването на показатели за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост върху 
тези данни трябва да се зачитат. Данните относно приемането на лекарства от 
лица, следва да бъдат обект на  съответни закони за защита на данните и 
национални етични правила за опазване на професионалната тайна.

Изменение 46
Ashley Fox

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
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 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени при използването на 
показателите за безопасна употреба 
за проверка на автентичността на 
лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

В резултат на използването на показатели за безопасна употреба за проверка на 
автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост върху 
тези данни трябва да се зачитат. Предоставянето на информация, свързана с 
приемането на лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за 
защита на данните и национални етични правила за опазване на професионалната 



PE439.069v01-00 34/42 AM\804410BG.doc

BG

тайна.

Изменение 47
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, посочени в настоящия 
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 във веригата за 
доставки и се свързват с цената на 
съответния лекарствен 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.

Or. en

Обосновка

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
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chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Изменение 48
Ashley Fox

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

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 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, за целите, 
посочени в параграф 2 на настоящия 
член.

Or. en

Изменение 49
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85в

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

Or. en

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 50
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 85г

1. Комисията и държавите-членки 
следва да приемат мерки за 
повишаване на осведомеността на 
обществеността относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет, 
които могат да включват: 
– предупреждения, които се появяват 
най-отгоре на интернет страницата 
на програмите за търсене, в случай на 
търсене на лекарствени продукти по 
интернет; 
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- информационни кампании, в 
сътрудничество с държавите-членки 
и организации на пациентите и 
потребителите;  
- предоставяне на лесно достъпен 
списък с акредитираните интернет 
аптеки;
Тези мерки, 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.

Or. en

Обосновка

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Изменение 51
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят правилата Държавите-членки определят правилата 
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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, съразмерни 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.

за санкциите, приложими при 
нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното изпълнение. 
Приложимите в такива случаи 
санкции вземат предвид заплахата за 
общественото здраве, която 
представлява фалшифицирането на 
лекарствени продукти. Предвидените 
санкции трябва да бъдат 
хармонизирани, 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.

Or. en

Обосновка

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 52
Barbara Weiler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

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 
лекарства.  

Изменение 53
Ashley Fox

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,
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 
действителната дата 6 месеца след 
публикуването];

Or. en

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 
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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 54
Ashley Fox

Предложение за директива – акт за изменение
Член 54a – 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];

Or. en

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 55
Ashley Fox

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, 
освен ако и доколкото той е свързан с 
член 54а, параграф 5 и член 54а, 
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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 действителната дата 48 
месеца след публикуването].

Or. en

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 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
ограничават или забраняват 
продажбата на лекарства, изискващи 
лекарско предписание, по интернет.

Or. el
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Обосновка

Огромното мнозинство от държавите-членки понастоящем ограничават 
продажбата по интернет на лекарства, изискващи лекарско предписание. Целта на 
такива ограничения е да се сведе до минимум възможността за производители на 
фалшиви лекарства да ги предоставят на широката публика. В интерес на 
общественото здраве и в съответствие с принципа на субсидиарност, трябва да бъде 
позволено тези ограничения да останат в сила.


