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КРАТКА ОБОСНОВКА

Основните политически цели на предложенията за изменение на Директива 2001/83/EО 
и Регламент (EО) № 726/2004 съответстват на общите цели за осигуряване на 
правилното функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти за хуманна 
употреба и по-добро здравеопазване за гражданите на ЕС. По-конкретно 
предложенията имат за цел създаването на ясна рамка за предоставянето на 
информация на широката общественост относно лекарствените продукти, отпускани по 
лекарско предписание, за да се поощри рационалната им употреба. Предложенията 
гарантират продължаване на забраната на насочена пряко към потребителите реклама 
за лекарства, отпускани по лекарско предписание.

Тези цели следва да бъдат постигнати, като

• се осигури високо качество на информацията, посредством последователно 
прилагане на ясно определени стандарти на цялата територия на Общността;
• се създадат възможности за предоставяне на информация посредством канали, 
които обслужват потребностите и възможностите на различни категории пациенти;
• се даде възможност на титулярите на разрешения за пускане на пазара да 
предоставят по разбираем начин обективна и непромоционална информация относно 
ползите и рисковете от техните лекарствени продукти;
• се предвидят мерки за наблюдение и прилагане, така че да се гарантира, че 
предоставящите информацията спазват критериите за качество, като същевременно се 
избягва излишната бюрокрация.

По отношение на целите:

Комисията стигна до извода, че пациентите все повече се интересуват от своето здраве 
и биха искали да участват активно в процесите, свързани с него. Следователно 
оптимално лечение е възможно само ако пациентите са добре информирани за 
приеманите от тях лекарствени продукти, за да могат да вземат мотивирани решения и 
да се поощрява рационалната употреба на лекарствените продукти. Докладчикът е 
съгласен с Комисията, че единни действия на равнището на Общността в областта на 
информацията за пациентите могат да се отразят положително върху общественото 
здраве. Освен това той изтъква, че информацията относно лекарствените продукти, 
отпускани по лекарско предписание, която отчита потребностите и очакванията на 
пациентите, може да подпомогне превенцията.

Факт е обаче, че понастоящем достъпната информация относно предлаганите в ЕС 
лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, не е нито адекватна, нито 
навременна. Достъпът до информация зависи от това доколко гражданинът може да 
ползва интернет и какви езици владее. 

Освен това, поради липсата на единни условия относно съдържанието на 
информацията, предоставянето й в различните държави-членки се регламентира и 
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осъществява по твърде различни начини. Резултатът от това е, че информацията не е 
еднакво достъпна за всички. 

Предприемането на мерки в тази област в момента е от особено значение, защото 
техническият прогрес дава възможност на гражданите да получават информация от 
интернет, но и несъзнателно да четат реклама от цял свят и по този начин ги излага на 
подвеждаща и неправилна информация. Поради тази причина докладчикът счита, че 
спешно е необходимо това да се промени и на гражданите да се предоставя единна, 
надеждна и непромоционална информация в съответствие с правилата на ЕС. Чрез 
предоставянето на сертифицирана на информацията ЕС трябва да осигури 
информационна противотежест на подвеждащата реклама, която се разпространява в 
интернет.

Вниманието трябва да е насочено основно към приложената листовка. Съдържащата се 
в листовката информация трябва да бъде преработена така че да е разбираема за всички 
граждани. Това е особено важно поради факта, че в сегашния си вид листовките са 
толкова незадоволителни, че могат да предизвикат тревога у пациентите и да доведат 
до прекъсване на лечението. Следователно предложението на Комисията цели на първо 
място промяна в прилаганата листовка. 

Докладчикът би желал още веднъж изрично да подчертае, че в ЕС трябва да се запази 
забраната за насочена пряко към потребителите реклама за лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание. Той също така подчертава, че компетентните 
органи на отделните държави, както и здравните специалисти остават важни източници 
на информация относно лекарствените продукти за широката общественост, но също 
така признава, че титулярите на разрешения също така представляват ценен източник 
на непромоционална информация за лекарствените продукти. 

Докладчикът е наясно, че са необходими системи за наблюдение, които да осигуряват 
спазването на единни стандарти за качество, за да гарантират висококачествена 
непромоционална информация. 

Затова той приветства предложението на Комисията да предостави на държавите-
членки избора на най-подходящи механизми за наблюдение и да приеме като основно 
правило наблюдението да се провежда след разпространяването на информацията, тъй 
като това е най-ефективният и най-небюрократичен начин.  

Докладчикът по становище счита, че има необходимост от подобряване във връзка с 
финансирането на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) Този въпрос е 
разгледан в контекста на предложенията за изменения. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 20 декември 2007 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета съобщение относно „Доклад 
за съществуващата практика по 
отношение на предоставянето на 
информация на пациентите относно 
лекарствените продукти“. В доклада се 
заключава, че държавите-членки са 
възприели различаващи се правила и 
практики по отношение на 
предоставянето на информация, което е 
довело до положение, при което на 
пациентите и на широката общественост 
се предоставя неравностоен достъп до 
информация относно лекарствените 
продукти. Натрупаният при прилагането 
на действащата правна рамка опит също 
извади на показ различия в тълкуването 
на правилата на Общността относно 
правилата за реклама, както и между 
националните разпоредби относно 
предоставянето на информация.

(1) На 20 декември 2007 г. Комисията 
представи на Европейския парламент и 
на Съвета съобщение относно „Доклад 
за съществуващата практика по 
отношение на предоставянето на 
информация на пациентите относно 
лекарствените продукти“. В доклада се 
заключава, че държавите-членки са 
възприели различаващи се правила и 
практики по отношение на 
предоставянето на информация, което е 
довело до положение, при което на 
пациентите и на широката общественост 
се предоставя неравностоен достъп до 
информация относно лекарствените 
продукти. Натрупаният при прилагането 
на действащата правна рамка опит също 
извади на показ различия в тълкуването 
на правилата на Общността относно 
правилата за реклама, както и между 
националните разпоредби относно 
предоставянето на информация, като 
изтъкна неотложната необходимост 
от прецизиране на разграничението 
между реклама и информация.

Обосновка

Липсата на ясно разграничение между информация и реклама води до изкривявания в  
достъпа до информация в ЕС и обществеността е поставена в зависимост от 
различните, повече или по-малко рестриктивни тълкувания в държавите-членки при 
определянето на това, какво може и какво не може да се счита за реклама. 

Изменение 2



PE430.863v02-00 6/12 AD\809656BG.doc

BG

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
или за придружителни мерки в 
допълнение към превенцията и 
лекарското лечение, както и за 
информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕО) № 726/2004, следва да 
се въведат и разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията“). 

(4) Директива 2001/83/ЕО предвижда, че 
някои видове информация преди 
разпространение подлежат на контрол 
от страна на компетентните национални 
органи на държавите-членки. Това се 
отнася за информация относно 
неинтервенционни научни изследвания, 
основани на експериментално 
наблюдение, или за придружителни 
мерки в допълнение към превенцията и 
лекарското лечение, както и за 
информация, която представя 
лекарствения продукт в контекста на 
болестното състояние, срещу което се 
провежда превенция или лечение. В 
случая на лекарствените продукти за 
хуманна употреба съгласно дял II от 
Регламент (ЕС) № 726/2004, следва да се 
въведат разпоредби относно някои 
видове информация, подлежащи на 
предварителен контрол от Европейската 
агенция по лекарствата (наричана по-
долу „Агенцията”), и Агенцията да 
пристъпи към наблюдение на 
мерките, които производителят 
трябва да вземе след уведомяването за 
нежеланите лекарствени реакции, и 
след това да осигури незабавното 
актуализиране на литературата.

Обосновка

Важно е да се има предвид фактът, че след изготвянето на докладите относно 
рисковете, предвидени в членове 24 до 26 от регламента, е необходимо да се следи 
отблизо по-нататъшното развитие на процеса, като се включи по-конкретно 
резултатът от научната оценка на наблюдението на използването на лекарствените 
продукти.
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Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В случай че допълнителните 
разходи, направени от Агенцията в 
резултат на предварителната 
проверка на определени видове 
информация съгласно настоящия 
регламент не се покриват от 
таксите, които се плащат от 
титулярите на разрешенията за 
пускане на пазара за тази цел, 
размерът на вноските на Европейския 
съюз в бюджета на Агенцията следва 
да бъде преразгледан. В съответствие 
с това следва да бъдат инициирани 
действия на равнище държави-членки 
с оглед евентуалната корекция на 
вноските на Европейския съюз в 
Агенцията.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 
същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията преди разпространяването Й.

1. Чрез дерогация от член 100ж, 
параграф 1 от Директива 2001/83/ЕО, 
информацията за лекарствени продукти, 
упомената в член 100б, буква г) от 
същата директива, подлежи на 
предварителен контрол от страна на 
Агенцията преди разпространяването й,
освен ако тази информация фигурира 
на интернет сайт, чието 
съдържание подлежи на контрол от 
държава-членка по силата на 
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нейните отговорности по член 100з 
от Директива 2001/83/ЕО.

Обосновка

Изменението e във връзка с разпоредбите на член 100з от Директива 2001/83/ЕО.

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО в срок от 60 дни 
след уведомяването. Ако Агенцията на 
отправи възражение в рамките на 60 
дни, информацията се счита за приета и 
може да бъде публикувана.

3. Агенцията може да възрази на 
представената информация или на части 
от нея въз основа на неспазване на 
разпоредбите на Дял VIIIa на 
Директива 2001/83/ЕО, като надлежно 
обоснове своето решение, в рамките на 
120 дни след уведомяването. Ако 
Агенцията на отправи възражение в 
рамките на 120 дни, информацията се 
счита за приета и може да бъде 
публикувана.

Обосновка

Изискването за обосновка за решението на Европейската агенция по лекарствата ще 
позволи по-голяма прозрачност и ефективност в процеса на изготвяне на 
информацията. Удължаването на срока на мълчаливо приемане на информацията от 
60 на 120 дни ще предостави на Агенцията по-добра възможност ясно да изложи 
мотивите за своите решения. 

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 20б – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако Агенцията отправи 
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възражения срещу представената 
информация и титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
счете, че възраженията са 
неоснователни, при поискване 
Агенцията разрешава на титуляря на 
разрешителното за пускане на пазара 
да изложи допълнителни доводи в 
писмен вид или под формата на 
изслушване, което да се проведе в 
рамките на 30 работни дни от 
получаването на такова искане в 
Агенцията. Агенцията съобщава своя 
отговор на титуляря на 
разрешението за пускане на пазара в 
рамките на 30 работни дни.

Обосновка

Целта на това изменение е да се гарантира по-голяма ефективност и прозрачност на 
процеса. 

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 57, параграф 1, алинея 
втора, буква л) се заменя със 
следното:
л) създаване на база данни за 
лекарствените продукти, до която да 
има достъп обществеността, на всички 
официални езици на ЕС, и 
осигуряване на нейното 
осъвременяване и управление 
независимо от търговските интереси 
на фармацевтичните дружества;
базата данни подпомага търсенето на 
информация, която вече е разрешена 
за включване в листовки с упътвания 
в опаковките; същата включва 
раздел за лекарствените продукти, 
разрешени за прилагане върху деца; 
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информацията, предоставяна на 
обществеността, се формулира по 
подходящ и лесно разбираем начин за 
неспециализирана публика;

Обосновка

Укрепването на ролята на Агенцията по отношение на информирането на 
обществеността относно лекарствените продукти, отпускани по лекарско 
предписание, е изключително важно, за да се осигури качествена информация, 
достъпна на равна основа за всички граждани. Управлението на базата данни за 
информиране на обществеността трябва да спазва критериите за 
безпристрастност на съдържащата се в нея информация.

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 а (нова)
Регламент (ЕО) № 726/2004
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 57 параграф 2 се заменя със 
следното:
2. Базата данни, предвидена в 
параграф 1, буква л), включва 
обобщенията на характеристиките на 
продуктите, предназначените за 
пациентите или потребителите 
листовки с упътвания в опаковките и 
фигуриращата върху етикетите 
информация. Разработването на 
базата данни се извършва на етапи, 
като се дава приоритет на 
лекарствените продукти, разрешени 
съгласно настоящия регламент, и 
продуктите, разрешени съгласно дял 
III, глава 4 от Директива 2001/83/ЕО 
и съответно от Директива 2001/82/ЕО. 
Базата данни подлежи на последващо 
разширяване с цел включване на 
всички пуснати на пазара на 
територията на Общността 
лекарствени продукти. Тази база 
данни се популяризира активно сред 
европейските граждани.
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В случаите, в които това е подходящо, 
базата данни включва и препратки 
към данни от провеждани към 
текущия момент или вече 
приключили клинични изпитвания, 
съдържащи се в базите данни за 
съответните клинични изпитвания, 
предвидени в член 11 от Директива 
2001/20/ЕО. След консултации с 
държавите-членки Комисията 
публикува насоки относно типовете 
данни, които подлежат на включване 
и за които може да бъде разрешен 
публичен достъп.
Информацията, предоставена от 
титулярите на разрешение за 
търговия и одобрена от 
националните органи, се изпраща от 
тях на Агенцията и се включва в 
нейната публично достъпна база 
данни.

Обосновка

Базата данни следва да бъде публично достъпна като основен източник на обективна 
информация. За тази цел държавите-членки, Комисията и самата Агенция следва да 
направят всичко възможно, за  осигуряване на правилното й използване.
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