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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

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

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

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

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

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

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

 информацията, влизаща в базата от данни на Общността, следва да бъде  
възможно най-конкретна; освен това базата от данни следва да съдържа 
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случаите на фалшифицирани лекарствени продукти, открити на пазара на 
Съюза;

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

. (3а) Опитът показва, че когато 
лекарствените продукти биват 
поръчвани по интернет, 
потребителят не винаги може да 
провери автентичността на 
източника. Още повече,  изисква се 
допълнителна оценка относно 
възможните опасности, отнасящи се 
до лекарствените продукти, за които 
не се изисква лекарско предписание.   
Поради тази причина на всеки две 
години Комисията следва да докладва 
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на Европейския парламент и на 
Съвета относно въздействието на 
мерките, предвидени в настоящата 
директива, и относно 
необходимостта от допълнителна 
хармонизация, като се акцентира по-
специално върху въпроса дали следва  
лекарствените продукти, за които не 
се изисква лекарско предписание,  да 
бъдат включени в приложното поле 
на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

По-голямата част фалшифицирани продукти навлизат на пазара чрез незаконни 
интернет страници. Потребителите следва да имат възможност да купуват 
безопасно лекарствени продукти по интернет и лекарствени продукти, за които не се 
изисква лекарско предписание.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Растящият брой на фалшифицирани лекарствени продукти показва, че 
потребителите не познават рисковете от закупуването на подобни продукти, по-
специално от незаконни страници в интернет. Добре информираните потребители 
биха могли да допринесат за откриването на фалшифицирани лекарствени продукти 
на пазара. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изискванията за защита на личните данни трябва да бъдат спазени. По-специално 
информацията относно каналите за разпространение на лекарствените продукти  би 
могла да бъде използвана с търговска цел от титуляри на разрешение за търговия и 
следователно не бива да им бъде предоставяна.
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Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

. -1) В член 1 след точка 5 се добавя 
следната точка 5а:
„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 и титуляря 
на разрешението за пускане на пазара;
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 на международни 
споразумения.“

Or. en

Обосновка

С цел правна сигурност и яснота следва в текста на директивата да се включи 
определение на „фалшифициран лекарствен продукт“.
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Изменение 5

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

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 идентификацията, 
автентичността и възможността за 
проследяване на лекарствените 
продукти са  гарантирани:

Or. en

Обосновка

Идентификацията, автентичността и възможността за проследяване  на 
лекарствените продукти следва при всякакви обстоятелства да бъдат гарантирани.  

Изменение 6

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. 
По-специално информацията, 
отнасяща се до каналите за 
дистрибуция, не се предоставя за 
търговски цели.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Растящият брой на фалшифицирани лекарствени продукти показва, че 
потребителите не познават рисковете от закупуването на такива, по-специално от 
незаконни интернет страници. Добре информираните потребители биха могли да 
допринесат за  откриването на фалшифицирани лекарствени продукти на пазара. 
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Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки определят 
правилата за санкциите, приложими 
при нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и 

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

директива, и предприемат всички 
необходими мерки за осигуряване на 
тяхното изпълнение. Предвидените 
санкции, които могат да имат 
наказателен характер, са ефективни, 
пропорционални и възпиращи и, наред с 
другото, се отнасят към следните 
форми на поведение:

(1) производството на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти, активни вещества, 
ексципиенти, части, материали и 
принадлежности;

(2) доставяне или предложение за 
доставяне, в това число 
посредничество, трафик, държане на 
склад, внос и износ на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти, активни вещества, 
ексципиенти, части, материали и 
принадлежности;  

(3) изготвянето на фалшиви 
документи или подправянето на 
документи;

(4) подстрекаване и помагане при 
извършването на някое от 
горепосочените нарушения;

(5) опит за извършване на  някое от 
горепосочените нарушения.
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за тези разпоредби най-
късно до [18 месеца след 
публикуването] и незабавно съобщават 
за всяко допълнително изменение, което 
ги засяга.

Or. en
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Обосновка

Фалшифицирането на лекарствени продукти е тежка  престъпна дейност, която 
застрашава човешкия живот. Това следва да намери отражение в санкциите срещу 
фалшифицирането.

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

17a) Добавя се следният член:
Член 127в

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

Or. en

Обосновка

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


