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Изменение 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 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 
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 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

Настоящата директива трябва да бъде насочена към пациентите. Следователно 
непромоционалната по характер информация относно лекарствените продукти 
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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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   
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Изменение 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.)

Or. en

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.

Изменение 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 7 
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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 
интересите на пациентите. Те следва 
да имат правото на лесен достъп до 
определена информация като 
например обобщението на 
характеристиките на продукта, 
листовката с упътванията в 
електронен и печатен вид.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да бъде насочена към пациентите. Следователно тя 
следва да бъде ориентирана към пациентите и техните интереси. Следва да бъде 
ясно, че по-скоро пациентите имат право на определена информация, отколкото 
фармацевтичната индустрия има право да разпространява информация.

Изменение 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 

(8) За широката общественост
националните компетентни органи и 
работещите в сферата на 
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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.

здравеопазването следва да 
продължават да бъдат основни
източници на информация за 
лекарствени продукти. Държавите-
членки следва да улесняват достъпа на 
гражданите до висококачествена 
информация чрез използването на 
подходящи канали за комуникация. Без 
да се засяга важността на ролята, 
която имат националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването 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.

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването, 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 работещите в сферата на здравеопазването. 

Изменение 33
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение 
Съображение 10 
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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 разрешени 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество.
(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)

Or. pt

Изменение 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

(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 
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непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат 
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.

непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат предоставяни на 
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 
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.

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

Or. en

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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 35
Philippe Juvin

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 

(12) Информацията, предназначена за 
широката общественост, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
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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. 
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.

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 
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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 
прибавяне на увеличаващото се 
значение на електронното 
здравеопазване, информация относно 
лекарствените продукти следва да се 
предоставя на разположение и чрез 
национални интернет сайтове за 
здравеопазване. Тези уебсайтове 
следва да бъдат предмет на 
мониторинг от страна на 
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компетентните органи в държавите-
членки. Държавите-членки, в 
сътрудничество със 
заинтересованите страни като 
работещи в сферата на 
здравеопазването или организации на 
пациенти, следва да бъдат отговорни 
за управлението на тези уебсайтове. 

Or. en

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, работещите в сферата на здравеопазването и 
организациите на пациенти следва да бъдат включени в създаването и управлението 
на уебсайтовете.

Изменение 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Добавя се 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 
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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 
лекарствен продукт.“

Or. en

Обосновка

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

Изменение 38
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В параграф 1 на член 86 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,

Or. pt
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Изменение 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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“

Or. en

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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 40
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 

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

компетентните органи на държавите-
членки

Or. en

Обосновка

Възможността титулярите на разрешения за пускане на пазара да провеждат 
„други кампании в интерес на общественото здраве“ в допълнение към кампаниите за 
ваксинация (които са вече предвидени от сегашната директива) не е достатъчно ясно 
определена и може да бъде заблуждаваща.  Освен това сегашната директива вече 
позволява на титулярите на разрешения за пускане на пазара да предоставят 
непромоционална по характер информация, свързана с човешкото здраве/ болести 
(член 86, параграф 2).

Изменение 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100a – 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. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да предоставя на разположение
пряко или непряко чрез трето лице 
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.

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

Or. en
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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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 42
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 43
Philippe Juvin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Важно е да се подчертае, че националните компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването 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 работещите в сферата на здравеопазването. 

Изменение 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
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Директива 2001/83/ЕО
Член 100 а – параграф 1 а (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, 
работещите в сферата на 
здравеопазването и организациите на 
пациенти. 

Or. en

Обосновка

Информационни кампании относно рисковете от фалшифицирани лекарства, 
инициирани от националните органи, биха били 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, работещите в 
сферата на здравеопазването, и организациите на пациенти  по този въпрос.

Изменение 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
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 

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

разположение от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара и 
предназначени за широката 
общественост или отделни лица:

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

Or. en

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 натрупване“, при който титулярят на 
разрешението за пускане на пазара разпространява информация сред пациентите и 
широката общественост).   

Изменение 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
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 
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информация следва да бъде 
предоставена 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.

Or. en

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 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 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

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменението на член 100б, параграф 1, в което се прави
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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 48
António Fernando Correia De Campos

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;

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  и по-лесно 
разбираем начин, ако е налице 
очевидно представяне на рисковете и 
ползите, свързани с лекарствения 
продукт;

Or. pt

Изменение 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 

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

достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но ги 
представя по начин, който е разбираем 
за широката общественост или 
отделни лица, без да се излага на риск 
качеството или надеждността на 
информацията;

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че представянето на информацията по различен начин трябва да 
разшири възможностите на пациентите да разбират по-добре информацията, за да 
ги представя по по-добър за пациентите начин.

Изменение 50
Philippe Juvin

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, без да се накърнява 
разбираемостта и 
безпристрастността на 
предоставяната информация;

Or. en

Обосновка

Improving the package leaflet is essential to ensure a better information of the patients and 
the general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
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confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (eg. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as it does not question the 
quality of the information.

Изменение 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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;

Or. en

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 52
Anja Weisgerber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) фармацевтичните и 
предклиничните тестове или 
клиничните изпитвания на 
съответния лекарствен продукт, 
които се съдържат в обществено 
достъпната версия на доклада за 
оценка, посочен в параграф 1.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 53
Cristian Silviu Buşoi

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 резултати от 
фармацевтичните и предклиничните 
тестове или клиничните изпитвания, 
които изпълняват критериите, 
посочени в член 100 г, и не рекламират 
отделен лекарствен продукт.

Or. en
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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 свързаната с тях документация; въпреки това следва да им се позволи 
да публикуват тази документация, ако желаят.

Изменение 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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 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:

Or. en

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 55
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) научни и технически списания на 
здравна тематика, или списания, 
насочени към широката 
общественост със съдържание, 
свързано основно със 
здравеопазването, брошури, листовки 
и други видове печатна информация, с 
изключение на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
общественост или отделни лица;

Or. pt

Изменение 56
Cristian Silviu Buşoi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

This amendment has to be seen as addition to amendment 12 by the rapporteur. By enabling 
different Member States to define "health related publications", a fundamental objective of 
the Directive - which is to address the inequalities accross the EU in relation to patients' 
access to information - will not be met. European guidelines concerning information that is 
allowed - proposed under Art. 100g(2) - will ensure equitable access to information to all 
patients across all Member States. The amendment should also be seen in light of amendment 
11 of the rapporteur which clearly states that printed mass media are excluded, thus are not 
included under "health realted publications".

Изменение 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 за 
лекарствени продукти, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката общественост или 
отделни лица;

Or. en
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Обосновка

Трябва да се поясни, че непромоционалната по характер информация относно 
лекарствените продукти, предоставяна от титулярите на разрешения за пускане на 
пазара на широката общественост, следва да се публикува на техния уебсайт.

Изменение 59
António Fernando Correia De Campos

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 
широката публика.

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

Or. pt

Изменение 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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 чрез национални 
интернет сайтове за здравеопазване 
на официалния(ите) език(ци) на
държавата-членка, в която е 
регистриран уебсайтът.
Тези уебсайтове подлежат на 
мониторинг от компетентния орган 
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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 
работещите в сферата на 
здравеопазването и организациите на 
пациентите.
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.
Интернет сайтовете предоставят 
на пациентите задължителната 
информация относно всички налични 
в тази държава лекарствени 
продукти, одобрени както на 
централно равнище от Европейската 
агенция по лекарствата, така и на 
местно равнище в посочената 
държава-членка.
3. Интернет сайтовете 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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 61
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100 в а (нов) – параграф 4 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато националните 
компетентни органи считат за 
целесъобразно, те могат също така 
да предоставят информация относно 
лекарствените продукти и друга 
относима здравна информация на 
широката общественост чрез 
споразумения с доставчици на 
интернет услуги, които могат да 
предоставят 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 този 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 посочената информация.
____________________

1 ОВ L 337, 18.12.2009 г, стр. 11.

Or. en

Обосновка

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 62
Philippe Juvin

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 
държавите-членки.

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.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

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 се гарантира, че 
те са напълно неутрални и не съдържат никакви рекламни твърдения за продукта.

Изменение 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
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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 интернет сайтове 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.

Or. en

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.


