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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложенията за изменение на Директива 2001/83/EО и Регламент (EО) № 726/2004 
преследват общата цел да гарантират по-висока степен на опазване на здравето на 
гражданите на ЕС и безпроблемното функциониране на вътрешния пазар за 
лекарствени продукти за хуманна употреба. По-конкретно предложенията имат за цел 
да създадат ясна рамка за предоставянето на информация за  лекарствени продукти, 
отпускани по лекарско предписание, за да се поощри рационалната им употреба. Чрез 
това предложение се гарантира забраната за реклама за широката общественост на 
лекарства, отпускани по лекарско предписание.

Тези цели трябва 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 лекарства;

 се предвидят мерки за мониторинг и прилагане, така че да се гарантира, че 
предоставящите информацията отговарят на критериите за качество, като 
същевременно се избягва излишната бюрокрация.

Относно целите в подробности:

Чрез представянето на тази директива Комисията признава, че пациентите все повече са 
заинтересовани от своето здраве и искат да се включат по-активно в неговото 
поддържане. Затова оптимално лечение е възможно само ако пациентите са добре 
информирани за приеманите от тях лекарства, за да може да се вземат мотивирани 
решения и да се насърчи рационалното използване на лекарства. Докладчикът се 
съгласява с Комисията, че единни действия на равнище Общност в областта на 
информацията за пациенти може да се отразят положително върху общественото 
здраве. Освен това той изтъква, че информацията за лекарства, отпускани по лекарско 
предписание, която отчита потребностите и очакванията на пациентите, може да 
подпомогне превенцията.

Факт е обаче, че наличната в момента в ЕС информация относно предлаганите 
лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, не е достатъчна и не е 
актуална. Намирането на информация зависи от това, колко добре гражданинът може 
да ползва Интернет и какви езици говори.

Освен това, поради липсата на единни условия за съдържанието на информацията, 
държавите-членки са приели различни правила и практики във връзка с предоставянето 
й. Резултатът от това е, че информацията относно лекарствените продукти не е еднакво 
достъпна за всички.
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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 да се 
сблъскват с подвеждаща и недостатъчно подробна информация. Поради тази причина 
докладчикът счита, че спешно е необходимо това да се промени и на гражданите да се 
предоставя надеждна и непромоционална информация, съобразена с разпоредбите на 
ЕС . Чрез сертифициране на  информацията  ЕС трябва да се противопостави на 
подвеждащата реклама, която циркулира в Интернет.

Вниманието е насочено основно към приложената в опаковката на лекарствата 
листовка с упътвания. Информацията в тази листовка трябва да е представена по такъв 
начин, че да е разбираема за всички граждани. Това трябва да се направи бързо, защото 
сегашната форма на листовката е толкова неудачна, че би могла да изплаши пациента и 
да го доведе до решение за прекъсване на терапия. Затова най-същественото в  
предложението на Комисията е да се промени прилаганата към опаковките на 
лекарствата листовка с упътвания.

Докладчикът би желал още веднъж изрично да подчертае, че в ЕС трябва да се запази 
забраната за реклама за широката общественост на лекарства, отпускани по лекарско 
предписание. Той настоява също така компетентните органи на отделните държави, 
както и работещите в сферата на здравеопазването, да останат важни източници на 
информация за лекарства за широката общественост, но също така признава, че 
титулярите на разрешения са  ценен източник на непромоционална информация за 
лекарствата.

Докладчикът разбира, че са необходими механизми за мониторинг, 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 мониторинг и да приеме  като основно 
правило мониторингът да се извършва след разпространяването на информацията, 
понеже това е най - ефективният и най – небюрократичен начин.

По-специално докладчикът по становище счита, че има необходимост от 
усъвършенстване на определението за „публикации на здравна тематика”, както и във 
връзка със санкциите - въпроси, които са засегнати в измененията.

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 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 
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. В резултат на това 
гражданите в някои държави-членки 
могат да бъдат лишени от достъп на 
техния език до висококачествена, 
непромоционална информация 
относно лекарствени продукти.

Обосновка

Основен принцип в демократичното общество е гражданите да имат правото на 
достъп до информация, включително относно отпусканите по лекарско предписание 
лекарствени продукти.

Изменение 2

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 
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 

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

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. Установяването на 
необходимата правна рамка за 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара ще увеличи 
правната сигурност за 
фармацевтичната промишленост във 
връзка с предоставянето на 
широката общественост на 
специфични видове информация 
относно лекарствените продукти.
Следва да бъде запазена забраната за 
реклама сред широката публика, на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
публика реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание.

(9) В съответствие с принципа на 
пропорционалност е целесъобразно 
обхватът на настоящата директива да 
бъде ограничен до лекарствени 
продукти, които се отпускат само по 
лекарско предписание, тъй като 
понастоящем действащите правила на 
Общността позволяват при някои 
условия предназначена за широката 
публика реклама на лекарствени 
продукти, които не подлежат на 
лекарско предписание. Настоящата 
директива изисква от държавите-
членки да позволят, по определени 
канали и при упражняване на 
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съответния надзор, предоставянето 
от титуляр на разрешение за пускане 
на пазара на определен вид 
информация за широката 
общественост относно разрешени 
лекарствени продукти, подлежащи на 
лекарско предписание. Съобщения, 
които не се включват в дял VIIIa се 
разрешават, при условие че нямат 
рекламен характер.

Обосновка

Разясняване на приложното поле на предлаганата директива. Важно е новото 
законодателство да не забранява по недоглеждане някои видове съобщения като 
например отговори на запитвания от страна на здравни специалисти относно 
нелицензирано ползване.

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

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 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. 
Предоставянето на гражданите на 
ЕС на повече висококачествена 
информация относно лекарствените 
продукти ще им позволи да ползват 
по-рационално и по подходящ начин 
лекарствените средства, което от 
своя страна ще доведе не само до по-
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добре осведомени граждани, но и до 
по-здрави общества. За постигането 
на тази цел информацията, 
предназначена за широката публика, за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат само по лекарско 
предписание, следва да бъде съобразена 
с набор от критерии за качество.

(Замяната на понятието 
"разпространявам" с "предоставям" се 
прилага за целия текст. Приемането на 
това изменение изисква замяната на 
понятието в целия текст.)

Обосновка

Съображенията следва също така да отразяват заявената цел на предложението, а 
именно на гражданите да се позволи да ползват по правилен начин (по-рационално и 
по-безопасно) лекарствените средства и да се увеличи придържането към 
предписаните лечения. Според данните на СЗО повече от 50% от гражданите на ЕС 
приемат лекарствените средства по неправилен начин. Приложното поле на 
директивата е ограничено до разрешени лекарствени продукти. Информацията не се 
разпространява, а се предоставя на обществеността при необходимост. Това 
предполага активно търсене на информацията от страна на заинтересованите лица.

Изменение 5

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 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 

(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 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 
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документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт. 

документи без да превишава основните 
елементи.

Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Интернет е от особено значение във 
връзка с предоставянето на информация 
на пациентите и неговото значение 
нараства. Интернет позволява почти 
неограничен достъп до информация, 
като не признава съществуването на 
национални граници. С цел да се вземе 
предвид транснационалният характер на 
предоставяната по Интернет 
информация и да се спомогне за 
сътрудничеството между държавите-
членки, следва да бъдат установени 
специфични правила за мониторинг на 
уебсайтовете.

(13) Интернет е от особено значение във 
връзка с предоставянето на информация 
на пациентите и неговото значение 
нараства. Интернет позволява почти 
неограничен достъп до информация, 
като не признава съществуването на 
национални граници. С цел да се вземе 
предвид транснационалният характер на 
предоставяната по Интернет 
информация и да се спомогне за 
сътрудничеството между държавите-
членки, следва да бъдат установени 
специфични правила за мониторинг на 
уебсайтовете, които са конкретно 
насочени към гражданите на ЕС.

Обосновка

Разяснение, тъй като настоящата директива обхваща единствено уебсайтове, 
насочени към гражданите на ЕС. Тя не обхваща уебсайтове с насоченост извън 
пределите на ЕС и с глобален характер, без значение дали информацията е генерирана 
в ЕС или сървърът е разположен в ЕС.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 1 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 86, параграф 1, след първо 
тире се добавя следното тире:
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„– насочване на вниманието на 
широката общественост към 
определен лекарствен продукт чрез 
посочване на терапевтични 
индикации или на признаци и 
симптоми,"

Обосновка

Насочването на вниманието към медикаменти въз основа на признаци и симптоми на 
болести може да насърчи към самостоятелно поставяне на диагноза, самолечение и 
ненужно приемане на лекарствени продукти. Поради това този вид реклама трябва 
да бъде възпрепятствана. 

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кореспонденция, евентуално 
придружавана от материали с 
непромоционален характер, 
необходими за отговор на конкретни 
въпроси относно даден лекарствен 
продукт;

Обосновка

Необходимо е „кореспонденцията, евентуално придружавана от материали с 
непромоционален характер, необходими за отговор на конкретни въпроси относно 
даден лекарствен продукт" да не представлява нито реклама по смисъла на Дял VIII, 
нито информация по смисъла на дял VIIIа. Правният статус следва да не бъде 
променян спрямо статуквото. 

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 86 – параграф 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се, например, до промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози и ценови листи, при 
условие че не включват претенции към 
продукта;

- фактически, информационни 
съобщения и референтни материали, 
отнасящи се например до медицински 
продукт, свързани с промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози, ценови листи и 
възстановяване на средствата, при 
условие че тези съобщения и 
референтни материали не включват 
промоционални претенции към 
продукта;

Обосновка

Разясняване на приложното поле на директивата. На дружествата следва да бъде 
разрешено да продължават да предоставят определена информация. Правилата на 
фондовите борси например изискват предприятията да предоставят пълна 
информация на инвеститорите относно значими събития, а служителите да бъдат 
осведомявани за стопанските въпроси. „Претенции към продукт” могат да бъдат 
възприети като всякакви означения относно качествата на продукт, независимо дали 
са положителни или отрицателни, и това може да доведе до нежелателно 
забраняване на означения относно нежелани реакции и предупреждения.  

Изменение 10

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 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки. 

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 
при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки, при условие че е 
гарантирано, че тези кампании не 
служат за реклама и обслужват 
единствено необходими от 
медицинска гледна точка цели;
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Обосновка

Горепосочените кампании могат да служат единствено за медицински цели и следва с 
тях да не бъде злоупотребявано с цел използване за целите на рекламата за широката 
общественост.

Изменение 11

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 разпространява 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 и при условие че 
лекарствените продукти отговарят 
на изискванията за пускане на пазара. 
Такава информация не се счита за 
реклама за целите на прилагането на дял 
VIII, но се нуждае от 
предварителното разрешение на 
държавата-членка, след извършване 
на проверка, че съответната 
информация отговаря на 
изискванията за издаване на 
разрешението за пускане на 
лекарствения продукт на пазара.
Въпросната информация не може да 
съдържа данни, които се отнасят до 
изследвания за разработване на 
лекарствени продукти, нови начини 
на употреба или свойства, които са в 
процес на проучване, или се отнасят 
до каквато и да било друга 
информация, която може да изопачи 
свойства или начини на употреба на 
лекарствения продукт или да му 
придаде нови такива, различни от 
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съдържащите се в действащото 
разрешение за пускане на пазара на 
съответния лекарствен продукт.

Обосновка

Разрешението на държавата-членка е необходимо, тъй като до момента не 
съществува юридически действащо определение на „информация”, което да 
гарантира разграничение между „информация” и „реклама”. Важно е само 
титулярят на разрешението за пускане на пазара да има правото да разпространява 
информация относно съответното лекарствено средство, за да се предотврати 
възникването на затруднения при определянето на отговорността в случай на 
евентуални нарушения на разпоредбите.

Изменение 12

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100a – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че няма 
препращане, дори косвено, към 
лекарствени продукти;

а) информация за човешкото здраве или 
болести, при условие че тя се основава 
на обективни и реалистични данни, 
предоставени от компетентните 
органи и че няма препращане, дори 
косвено, към лекарствени продукти;

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100a – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) материал, предоставен от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара на 
работещите в сферата на здравното 
обслужване с цел разпространяване сред 
пациенти.

б) материал, предоставен от титуляря на 
разрешение за пускане на пазара на 
работещите в сферата на здравното 
обслужване с цел разпространяване сред 
пациенти; този материал трябва да 
бъде изрично разрешен от 
държавите-членки, като се има 
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предвид разрешеното в неговото 
описание на характеристиките.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100a – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) фактически, информационни, 
непромоционални съобщения и 
референтни материали, отнасящи се 
до медицински продукт, например във 
връзка с промени в опаковката, 
предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози, ценови 
листи и възстановяване на 
средствата, при условие че тези 
съобщения и референтни материали 
нямат за цел рекламирането на 
отделен лекарствен продукт.

Обосновка

Разясняване на приложното поле, например правилата на фондовите борси изискват 
компаниите да държат инвеститорите напълно осведомени относно значими 
събития, а служителите да бъдат осведомявани за стопанските въпроси. Това 
уточнение е необходимо, за да бъде позволено съответното предоставяне на такава 
информация.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 

а) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
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власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти;

органи етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт, 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните органи и други налични 
означения и документи, публикувани 
от компетентните органи;

Обосновка

Европейският доклад за обществена оценка (ЕPAR) и други документи, публикувани 
от компетентните органи, включват подробна информация, която е важна за 
определени пациенти.

Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100б – 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 начин, ако е 
налице реалистично представяне на 
рисковете и ползите от лекарствения 
продукт; тази достъпна за широката 
публика версия не може да внася 
съществени промени по отношение 
на характеристиките, свойствата, 
ефектите и реакциите, които може 
да притежава лекарственият 
продукт;

Обосновка

Опростеното представяне на информацията за неспециалисти е полезно, тъй като 
повишава разбираемостта. Въпреки това подобно опростяване може да съдържа и 
изкривяване на съдържанието на информацията и да води до погрешно разбиране на 
рисковете и ползите, което трябва да бъде избягнато.
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Изменение 17

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

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, 
възстановяване на средствата или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

Обосновка

Би било полезно в списъка да се включи информация относно възстановяването на 
средствата, като пример за фактическа информация, която следва да се разреши по 
тази клауза.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информация, свързана с лекарствения 
продукт, относно научни 
неинтервенционални трудове или 
мерки, придружаващи превенцията и 
медицинското лечение, или 
информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение. 

г) информация, свързана с лекарствения 
продукт, относно научни 
неинтервенционални трудове или 
мерки, придружаващи превенцията и 
медицинското лечение, или 
информация, която представя 
лекарствения продукт във връзка със 
състоянието, за което се провежда 
превенция или лечение. Тази 
информация трябва да бъде 
предварително оценена от 
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държавата-членка, а горепосочените 
проучвания да бъдат включени в 
досието по регистрацията на 
лекарствения продукт. Не могат да се 
представят научни изследвания, 
които са осъществени без да се 
спазват действащите законови 
изисквания по отношение на 
клиничните изследвания. Не могат да 
се представят и научни изследвания, 
които се отнасят до свойства или 
начини на употреба на лекарствения 
продукт, различни от тези, за които 
понастоящем има издадено 
разрешение в съответната държава-
членка.

Изменение 19

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

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 нито по 
телевизията, радиото или средствата 
за масово осведомяване, включително 
радиа и телевизионни канали по 
Интернет, нито чрез 
предназначените за широката 
общественост вестници и списания 
или под формата на рекламни 
листовки или приложения към тях.
То се извършва само по следните канали 
за комуникация:

Изменение 20
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100в – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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) списания с техническо и научно 
съдържание в сферата на 
здравеопазването или предназначени 
за широката общественост списания 
със съдържание, свързано предимно 
със здравеопазването, брошури, 
информационни листовки и други 
печатни материали, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица; под публикации на здравна 
тематика се разбира публикации, 
удостоверени като такива от 
държавата-членка, по такъв начин, 
че потребителят да може да ги 
идентифицира недвусмислено като 
одобрени и разрешени от държавата-
членка;

Обосновка

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) интернет сайтове за лекарствени б) интернет сайтове за лекарствени 
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продукти, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица;

продукти, изрично разрешени и 
считани за такива от държавата-
членка, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица; за 
тази цел, държавите-членки създават 
система за разрешаване, надзор и 
контрол на интернет сайтовете, 
които могат да предоставят 
информацията, посочена в 
настоящия член. освен това, между 
държавите-членки се разработва 
система за бързо предупреждение с 
оглед борбата с интернет сайтовете, 
които нарушават разпоредбите на 
настоящата директива; за 
разпространявани нежелани 
информационни материали се 
изгражда допълнително система за 
издаване на разрешение и за контрол;

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) писмени отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката публика.

в) писмени и устни отговори - при 
условие че е налице надлежен запис на 
последните - на запитвания за 
информация от отделни частни лица.
тези отговори трябва винаги да 
съответстват на листовката с 
упътвания и на описанието на 
характеристиките на разрешеното 
лекарствено средство и да препращат 
търсещия информация към здравния 
орган на държавата-членка, както и 
към работещите в сферата на 
здравеопазването лекари или 
фармацевти, посочвайки изрично в 
отговора, че последният не може да 
замени задължителната 
консултация с лекар или фармацевт; 
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освен това всички упоменати писмени 
и устни отговори се предават и на 
компетентните здравни органи на 
държавата-членка за 
осъществяването на периодичен 
надзор. 

Изменение 23

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) трябва да взема под внимание 
общите нужди и очаквания на 
пациентите;

б) трябва да е насочена към по-добро 
обслужване на нуждите на 
пациентите;

Обосновка

Тази формулировка отговаря по-добре на целта на предложението, а именно 
необходимата информация да се предоставя на пациентите в по-лесно разбираема 
форма.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) трябва да се основава на 
доказателства, да може да бъде 
проверена и да съдържа означение 
относно степента на доказателството;

( Не засяга българския текст)

Обосновка

(Не засяга българския текст)

Изменение 25
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) трябва да е разбираема за широката 
публика или за отделните лица;

е) трябва да е разбираема и лесно 
четима за широката публика и за 
отделните лица, като се обръща 
особено внимание на възрастните 
хора;

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) трябва да бъде представена така, 
че дозировката на лекарствения 
продукт да бъде напълно разбираема, 
като се обръща особено внимание на 
лекарствените продукти, чиято 
правилна употреба е сложна. Тази 
информация съдържа:
i)  точната доза, която трябва да се 
вземе;
ii) начина на измерване и 
инструментите, които трябва да се 
използват за тази цел;
iii) интервала от време между 
приемането на всяка доза;
(iv) приспособяването на дозата към 
специфичното тегло и възрастта на 
пациента.
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Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) означение, че информацията има за 
цел да допълни, а не да замести, 
отношенията между пациента и 
здравните специалисти и ако пациентът 
има нужда от разяснения по 
предоставената информация, следва да 
се обърне към здравен специалист;

б) означение, че информацията има за 
цел да допълни, а не да замести, 
отношенията между пациента и 
здравните специалисти и ако пациентът 
има нужда от разяснения или 
допълнителна информация по 
предоставената информация, следва да 
се обърне към здравен специалист;

Обосновка

С оглед разясняването в означението, че ако пациент се нуждае от допълнителна 
информация той следва да се отнесе до здравен специалист. Здравният специалист 
обаче може да не е в състояние да отговори на конкретните въпроси, свързани с 
предоставената от производителя информация. 

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара;

в) означение, че информацията се 
разпространява от титуляр на 
разрешение за пускане на пазара, и 
името на титуляря на разрешението;

Обосновка

Тези данни са по-ясни и разбираеми, тъй като изразът „титуляр на разрешение” не е 
непременно разбираем за много от читателите.

Изменение 29
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) пощенски или електронен адрес, 
което позволява на лица от широката 
публика да изпращат коментари на
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара.

г) пощенски или електронен адрес, 
което позволява на лица от широката 
публика да изпращат коментари на 
титуляря на разрешението за пускане на 
пазара; коментарите, изпратени от 
отделни представители на широката 
общественост, и отговорите на 
титулярите на разрешение за пускане 
на пазара трябва да бъдат надлежно 
записвани и проверявани.

Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) текстът на съответната 
листовка или указание къде 
последният може да бъде намерен. 
Уебсайтове под контрола на 
титулярите на разрешителни за 
пускане на пазара, които са насочени 
конкретно към гражданите на една 
или повече държави-членки, 
съдържат обобщение на 
характеристиките и текста на 
листовката на съответния 
лекарствен продукт на официалните 
езици на държавите-членки, където 
лекарствения продукт е разрешен, ако 
информацията относно лекарствения 
продукт е представена на тези езици.

Обосновка

Важно е читателят да има достъп до текста на съответната листовка. 
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Изискването за уебстраниците се осъществява  по-добре съгласно настоящия 
параграф, отколкото като изискване за проследяване от страна на държавите-
членки. 

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) сравнения между лекарствени 
продукти;

а) сравнения между лекарствени 
продукти, освен когато тези сравнения 
са включени в одобрени официално 
документи, като например в 
обобщението на характеристиките 
на продукта;

Обосновка

В обобщението на характеристиките на продукта и листовките на някои 
лекарствени продукти се съдържат сравнения. Изключването на тези съществуващи 
сравнения ще доведе до изискване информацията, предоставяна от титулярите на 
разрешителното за пускане на пазара, да бъде непълна. Това също би могло да се 
отрази неблагоприятно на процеса на одобрение.

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните лекарствени продукти на 

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните лекарствени продукти на 
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официалните езици на държавите-
членки, в които продуктите са 
разрешени.

официалния език на държавата-
членка, в която продуктите са 
разрешени и към която е насочена 
уебстраницата.

Обосновка

Следва да се разясни, че обобщението на характеристиките на продукта и 
листовката на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, следва да се 
възпроизвеждат единствено на официалния език на държавата-членка, където се 
публикува информацията и към която е насочен уебсайта. Примерно, ако уебсайтът е 
предназначен за немския пазар обобщението на характеристиките на продукта и 
листовката на лекарствения продукт трябва да се публикуват единствено на немски 
език. Настоящият текст е неясен в това отношение.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100д – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавните или 
регионалните/местни органи, 
отговорни за управлението в 
областта на здравеопазването, 
създават телефонна линия за 
предоставяне на персонализирани 
съвети за пациентите, която се 
обслужва от лица, работещи в 
сферата на здравеопазването, и 
която дава възможност за 
консултации във връзка с 
тълкуването на информацията, 
съдържаща се в листовката с 
упътвания, съвместимостта с други 
лекарствени продукти или с 
клиничната история на пациента.

Изменение 34
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100е – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. създава се хармонизирана 
процедура за определяне на основата, 
на която се регламентира 
информацията на сайтовете и 
порталите в Интернет, така че да се 
гарантира надеждността на 
представяните данни, както и 
тяхното съответствие с 
разрешението и регистъра на 
лекарствени продукти; по този начин 
на потребителя се гарантира , че 
съответният сайт или информация 
са точни и се основават на фактите. 
Освен това по отношение на 
разрешените сайтове се прилага 
система за удостоверяване или 
оценка. Също така се води списък на 
разрешените страници и портали в 
Интернет, предоставящи 
информацията, която е предмет на 
настоящата директива. Посоченият 
списък се актуализира и е достъпен за 
потребителите.

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100g – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултации с държавите-
членки Комисията съставя насоки 
относно разрешената съгласно 
настоящия дял информация, в които ще 
се съдържа кодекс на поведение за 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара, които предоставят информация, 

2. След консултации с държавите-
членки и други заинтересовани страни 
Комисията съставя насоки относно 
разрешената съгласно настоящия дял 
информация, в които ще се съдържа 
кодекс на поведение за титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, които 
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предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Комисията съставя тези 
насоки при влизането в сила на 
настоящата директива и редовно ги 
актуализира въз основа на придобития 
опит.

предоставят информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Комисията съставя тези 
насоки при влизането в сила на 
настоящата директива и редовно ги 
актуализира въз основа на придобития 
опит.

Обосновка

При изготвянето на кодекса и ръководните принципи следва да се проведат 
консултации с други заинтересовани страни като пациентите, работещите в 
сферата на здравното обслужване и промишлеността.

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
публика, титулярите на разрешения за 
пускане на пазара регистрират интернет 
уебсайтовете, съдържащи информация 
за лекарствени продукти, при 
националните компетентни органи на 
държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт като 
име на домейн от най-високо ниво 
(country code Top Level Domain –
ссТLD). Когато уебсайтът не използва 
код на страна като име на домейн от 
най-високо ниво, титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
избира държавата-членка на 
регистрация. 

1. Държавите-членки гарантират, че 
преди отварянето им за широката 
публика, титулярите на разрешения за 
пускане на пазара регистрират интернет 
уебсайтовете, съдържащи информация 
за лекарствени продукти, при 
националните компетентни органи на 
държавата-членка, чийто код е 
използван от съответния уебсайт като 
име на домейн от най-високо ниво 
(country code Top Level Domain –
ссТLD). Когато уебсайтът не използва 
код на страна като име на домейн от 
най-високо ниво, титулярят на 
разрешението за пускане на пазара 
избира държавата-членка на 
регистрация. Тази информация трябва 
да бъде съобразена с изискванията, 
установени в настоящата директива, 
и да съответства на досието по 
регистрацията на лекарствения 
продукт.
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Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб 
телевизия.

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не разпространяват 
видеоматериали или информация в 
друг цифров формат, освен ако това 
не им е разрешено от съответния 
орган.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100з – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание. 

3. Държавата-членка, в която е 
регистриран интернет сайтът, е 
отговорна за мониторинга на 
разпространяваното на този уебсайт 
съдържание, ако става дума за 
информация относно лекарствени 
продукти, които се отпускат по 
лекарско предписание. 

Обосновка

Това уточнение е основателно, тъй като е възможно голяма част от информацията 
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на уебсайтовете да не е свързана с лекарствени продукти.

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки разрешават на
титуляри на разрешения за пускане на 
пазара, които са регистрирали интернет 
уебсайтове в съответствие с параграфи 
1—4, да включат в тях означение, че 
сайтът е бил регистриран и е обект на 
мониторинг в съответствие с 
настоящата директива. В това означение 
се посочва националният компетентен 
орган, който извършва мониторинг на 
съответния уебсайт. В него също се 
пояснява, че макар уебсайтът да е 
предмет на мониторинг това не означава 
непременно, че цялата информация на 
уебсайта е била предмет на 
предварително одобрение.

5. Държавите-членки поставят 
изискване, според което:

а) титулярите на разрешения за пускане 
на пазара, които са регистрирали 
интернет уебсайтове в съответствие с 
параграфи 1—4, включват в тях 
означение, че сайтът е бил регистриран 
и е обект на мониторинг в съответствие 
с настоящата директива; в това 
означение се посочва националният 
компетентен орган, който извършва 
мониторинг на съответния уебсайт и
също се пояснява, че макар уебсайтът да 
е предмет на мониторинг това не 
означава непременно, че цялата 
информация на уебсайта е била предмет 
на предварително одобрение. 

б) регистрираните уебсайтове 
съдържат на всяка отделна страница 
лесно забележима препратка към 
уебсайта на базата данни 
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Eudravigilance, както и обяснителна 
бележка, че става дума за официална 
база данни, поддържана от 
Европейската агенция по 
лекарствата.

Обосновка

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

размерът на санкциите се определя на 
равнище ЕС.

Обосновка

Определянето на размера на санкциите не следва да бъде правомощие на държавите-
членки. Определянето на размера на наказанието на равнище ЕС води до повече 
правна яснота и гарантира, че санкциите ще имат ясен възпиращ ефект при 
нарушения. 

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100и – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
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че притежателите на разрешения за 
пускане на пазара са представлявани и 
изслушвани при всяко обсъждане на 
случай, при който са обвинени в 
неспазване на разпоредбите по този 
дял. Притежателите на разрешения 
за пускане на пазара могат да 
обжалват всяко решение в такъв 
случай пред съдебен или друг 
компетентен орган.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да се гарантира по-голяма ефикасност и 
прозрачност на процеса.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията за хомеопатичните 
лекарствени продукти, посочени в член 
14, параграф 1, които са били 
категоризирани като отпускани само по 
лекарско предписание, се подчинява на 
разпоредбите на настоящия дял. 

Информацията за хомеопатичните 
лекарствени продукти, посочени в член 
14, параграф 1, които са били 
категоризирани като отпускани само по 
лекарско предписание, се подчинява на 
разпоредбите на настоящия дял. 
Същото важи и по отношение на 
информацията относно лекарствени 
продукти на билкова основа или всяка 
друга смес от различни съставки или 
терапия, класифицирани като 
лекарствени продукти, които се 
продават само по лекарско 
предписание.
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