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Въведение 

Европейската комисия е внесла две предложения във връзка с предоставянето на 
информация за широката общественост относно лекарствените продукти. Първото е
предложение1 за регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за 
установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по 
лекарствата по отношение на предоставянето на информация за широката 
общественост относно лекарствени продукти за хуманна употреба, отпускани по 
лекарско предписание. Второто2 е предложение за директива за изменение на 
Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба в частта й за лекарствените продукти за хуманна 
употреба, отпускани по лекарско предписание.

Съществуващите регламент и директива забраняват рекламата за широката 
общественост на лекарства, отпускани по лекарско предписание. В действащото 
законодателство обаче не са включени подробни разпоредби относно информацията за 
лекарствени продукти, а само се посочва, че определени дейности по предоставяне на 
информация са изключени от обхвата на разпоредбите относно рекламата. 
Следователно законодателството на Общността не възпрепятства държавите-членки да 
определят собствен подход по отношение на предоставянето на информация. Освен 
това границата между реклама и информация и следователно приложното поле на 
ограниченията върху рекламата, не се тълкува еднозначно на цялата територия на 
Общността.

Настоящото предложение има за цел да се преодолеят различията в действащото 
законодателство. Целта е също така да се увеличи разумната употреба на тези 
лекарства, като същевременно се гарантира, че законодателната рамка ще продължи да 
забранява пряко насочената към потребителите реклама на лекарства, отпускани само 
по лекарско предписание. Основните елементи на предложението са както следва:
- ясно да се посочи, че прякото предоставяне на информация за лекарства, отпускани 

само по лекарско предписание, на широката общественост от страна на титуляра на 
разрешението за пускане на пазара е разрешено;

- да се създадат хармонизирани условия относно съдържанието на информацията, 
чието разпространение е разрешено;

- да се установят хармонизирани стандарти за качество за такава информация;
- да се определят позволените канали за предоставяне на информация;
- да се въведе задължение за държавите-членки да установят система за наблюдение 

на спазването на споменатите разпоредби и;
- да се създадат специални правила за наблюдение по отношение на информацията, 

разпространявана посредством уебсайтове, с цел да се отчете трансграничният 
характер на Интернет и да се избегне припокриването на дейностите по 
наблюдение.

Мнение на докладчика

                                               
1 2008/0255 (COD) - COM(2008)0662 окончателен.
2 2008/0256 (COD) - COM(2008)0663 окончателен.



DT\777870BG.doc 3/4 PE423.713v01-00

BG

Докладчикът по тези становища подкрепя двете предложения, внесени от Комисията, 
тъй като счита, че Комисията е показала балансиран подход. Той напълно подкрепя 
идеята всички европейски пациенти във всички държави-членки да се възползват от 
еднаква, висококачествена информация за лекарствените продукти, тъй като това е 
важен аспект за тяхното здраве и безопасност. Затова както предложението за 
регламент, така и предложението за директива са желани стъпки в тази посока. Макар 
че докладчикът си запазва правото да повдигне други въпроси, след като допълнително 
проучи предложенията, целта на настоящия работен документ е да обърне внимание на 
някои ключови въпроси, за да се улесни обсъждането в комисията. 

Граница между информация и реклама

На този етап докладчикът е на мнение, че главният политически въпрос е да се 
постигне правилен баланс между осигуряването на обективна информация за 
пациентите, която е необходима и законна, и рекламата. Докладчикът счита, че следва
да се запази забраната за насочена пряко към потребителите реклама на лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско предписание, както се предвижда в Директива 
2001/83/ЕО. Той подчертава факта, че информацията за широката общественост следва 
да се представя по удобен за пациентите начин, така че да постига своята цел, но 
същевременно призовава за предпазливост по отношение на текста на тази директива, 
така че да се спазва ясното разграничаване на реклама и информация.

Канали за разпространение на информация 

Докладчикът е съгласен с необходимостта от наличие на много на брой канали за 
разпространение на законна информация за лекарствените продукти, отпускани по 
лекарско предписание, като здравни специалисти, уебсайтове, публикации на здравна 
тематика и т.н. Той обаче би искал да подчертае и необходимостта от осигуряване на 
достъп до информация за лекарствените продукти за хората с увреждания, които може 
би нямат достъп до информация чрез обичайните канали.

По отношение на предлаганите канали докладчикът е особено загрижен във връзка с 
разпространението на информация в Интернет. Разпространяването на информация за 
лекарствените продукти чрез уебсайтове е разумно, тъй като технологията в 
обществото се е развила и броят на хората, които търсят информация на здравна 
тематика в Интернет се увеличава. Понякога обаче е трудно да се упражнява контрол 
върху публикуваната в Интернет информация и затова докладчикът призовава за 
установяване на строги правила за наблюдение на тези уебсайтове, за да се гарантира 
пълното спазване на новите разпоредби на Директива 2001/83/ЕО. 

Докладчикът изцяло подкрепя предложенията на Комисията относно наличието на 
информация за продукта на всички официални езици на държавите-членки, в които 
продуктът е разрешен за пускане на пазара. Компетентните органи също следва да 
проверяват дали тази разпоредба се изпълнява.
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Качество на разпространяваната информация 

Според докладчика предлаганите критерии с цел да се гарантира, че 
разпространяваната информация отговаря на стандарти за високо качество, са 
задоволителни.

Докладчикът не изпитва никакви конкретни притеснения от факта, че фармацевтичната 
промишленост е евентуален източник на информацията, която ще бъде 
разпространявана, дотолкова, доколкото критериите за качество на информацията 
изцяло се спазват. За да се гарантира високо ниво на защита на европейските пациенти,
акцентът следва да се постави върху качеството на информацията, а не толкова върху 
нейния източник, особено като се вземе предвид, че като производител 
фармацевтичната промишленост ще бъде първоизточник на тази информация.


