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КРАТКА ОБОСНОВКА

Навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната мрежа за доставки 
представлява опасност за европейската фармацевтична промишленост, защото то 
подкопава доверието на гражданите по отношение на качеството на лекарствените 
продукти, които се намират в аптеките и останалите места на законна продажба.  

Количеството фалшифицирани лекарствени продукти нараства рязко във всички 
европейски страни. Оценките на МЗО сочат, че 1% от лекарствените продукти, 
продавани понастоящем на европейската общественост чрез законната мрежа за 
фармацевтични доставки, са фалшификати. Това означава, че съставките, включително 
активните съставки, съдържащи се във фалшифицираните лекарствени продукти, могат 
да бъдат с качество по-ниско от стандартното или да бъдат подправени, да отсъстват от 
състава на съответния продукт или да бъдат грешно дозирани. 

Въпреки че в Европа това явление е все още ограничено в сравнение с други части на 
света, и по-специално в Африка, някои фактори показват нуждата от бърза и строга 
намеса от страна на Европейския съюз. 

Първият елемент, който е повод за безпокойство, е че профилът на риска се променя. 
Докато по-рано се подправяха предимно лекарствени продукти, свързани с „начина на 
живот“, понастоящем се наблюдава значително увеличение на фалшифицирането на 
иновативни и животоспасяващи лекарствени продукти. 

На второ място, явлението вече е достигнало обезпокояващи размери. Европейската 
комисия оценява на 1,5 милиона броя на кутиите с фалшифицирани лекарствени 
продукти, продавани всяка година в Европа от законната мрежа за доставки.  Още по-
обезпокоителен е фактът, че тяхното количество нараства средно с 10-20% всяка 
година. При темп на растеж от 10%, броят на кутиите с фалшифицирани лекарства в 
законната мрежа за доставки ще достигне до 42 милиона през 2020 г. Други, по-
песимистични оценки определят темпа на растеж на 30%, което би означавало 
горепосочената цифра да достигне дори до 192 милиона.

В качеството си на парламентарна комисия, отговаряща за промишлеността и 
изследванията, не можем да си позволим да пренебрегнем сериозната заплаха, която 
това явление представлява не само за общественото здраве, но и за един от водещите 
сектори на европейската икономика.  Фармацевтичната промишленост в Европа 
включва около 3 700 предприятия, 634 000 заети лица в сектора и оборот от над 170 
милиарда евро. Секторът се състои от 40% малки и средни предприятия, които са около 
1 500 на брой. Общо секторът инвестира над 26 милиарда евро годишно в 
изследователска и развойна дейност (17% от разходите в ЕС). Важно е следователно да 
се попречи на нелоялната конкуренция от страна на  производители извън Общността, 
които пускат на европейския пазар активни фармацевтични съставки, без да е налице 
действителен контрол относно спазването на добрите производствени практики.  По 
този начин ще бъде защитено и здравето на гражданите.

Въпреки че Европейската комисия посочи в своето предложение проблемите, които 
Европейският парламент беше очертал в писмена декларация № 61 от 2006 г. относно 
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активните фармацевтични съставки, все пак остават някои въпроси, които би било 
добре да се изяснят и подчертаят. 

Преди всичко, считаме за важно да се даде ясно и недвусмислено определение не само 
на предмета на предложението, т.е. фалшифицираните лекарствени продукти, но и на 
всички субекти, участващи във веригата на дистрибуция, като търговци и посредници, 
които трябва да имат разрешително за извършване на дейност и да съблюдават добрите 
практики по същия начин, както производителите и дистрибуторите. Това следва да 
важи и за съответните търговци, които трябва да са обвързани от ясни задължения и да 
бъдат подлагани на строги проверки.

Освен това трябва да се извършват по-строги и редовни проверки на производствени 
обекти, които изнасят фармацевтични суровини, в т.ч. активни съставки, с цел да се 
гарантира спазването на добри производствени практики, като същевременно се 
гарантира общественото здраве чрез ефективна система за проследимост.   

Ако от една страна приемаме благосклонно предложението за създаване на система за 
взаимно признаване с онези държави износителки, които гарантират качество на 
производството, сравнимо с това в ЕС, от друга страна е важно да се промени 
предложението на Комисията, за да се гарантира, че първата проверка на място се 
извършва преди включването на съответната държава в списъка, а не в рамките на 
следващите три години. По този начин ще може да се провери надеждността на 
предоставените от трети държави гаранции, преди да им бъде разрешено да пускат 
продукти на европейския пазар.

Прекалено слаба изглежда гаранцията, която се изисква от производителите, които не 
произхождат от държави, с които ЕС е подписала споразумение за взаимно признаване. 
В действителност, техният износ за ЕС е позволен, при условие че съответната трета 
държава износител даде писмено потвърждение за стандартите на качеството на 
продукцията. Очевидно е, че тази процедура не само не дава подходяща и достатъчна 
гаранция, но и би била възпиращ фактор за съответната трета държава да сключи 
споразумения за взаимно признаване с ЕС.  

Важно е освен това да се разгледат други въпроси, като продажбата по интернет и 
възможността показателите за безопасна употреба да се отнасят и за лекарствените 
продукти, продавани без рецепта, когато съществува разумно основание да се смята, че 
последните могат да са обект на фалшифициране.

 В заключение, с оглед на това, че предложението не предвижда задължителни и 
редовни проверки на производствените обекти, сроковете за влизане в сила на 
директивата изглеждат прекалено дълги.

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
Позоваване 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, 
и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и по-специално членове 114 и 168
от него,

Обосновка

Целта на настоящата директива е не само да се създаде възможност за 
функциониране на вътрешния пазар на лекарствени продукти, но също така да се 
гарантира висока степен на защита на общественото здраве в ЕС.

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Натрупаният опит показва, че 
продажбата на лекарствени 
продукти по интернет не позволява 
на потребителите да се уверят в 
достатъчна степен дали закупените 
лекарствени продукти са част от 
законната мрежа за доставки или не, 
и следователно, дали са безопасни. 
Комисията следва, в сътрудничество 
с Агенцията и с органите на 
държавите-членки, да анализира 
продажбата на лекарства по 
интернет и да представи, ако е 
необходимо, законодатeлно 
предложение, целящо защитата на 
здравето на европейските граждани.

Обосновка

Разпространеното предлагане на фалшифицирани лекарствени продукти чрез 
интернет поражда дълбока загриженост. При все това, предвид липсата на 
проучване, което да дава ясна представа за това явление, разширяването на обхвата 
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на настоящото предложение, така че да включва и продажбата на лекарства по 
интернет, би имало обратен ефект. Следователно би било целесъобразно да се поиска 
от различните институционални субекти да анализират този въпрос и ако е 
необходимо, да представят законодателно предложение, което да може да разреши 
по подходящ начин този проблем.

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Настоящата директива има за 
цел да предотврати навлизането на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки и следва да не засяга 
законодателството относно правата 
на интелектуална и индустриална 
собственост.  

Обосновка

Навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната мрежа за 
доставки е не само източник на голяма опасност за общественото здраве, но и повод 
за сериозно безпокойство за европейския фармацевтичен сектор, и особено за 
малките и средни предприятия от този сектор.   Поради това е необходимо да се 
защитят правата на интелектуална и индустриална собственост, с цел да се 
гарантира, че европейската фармацевтична промишленост може да продължи да 
влага значителни инвестиции за изследвания и развойни дейности. 

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Новата проектоконвенция на 
Съвета на Европа относно 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти и подобни престъпления, 
представляващи заплаха за 
общественото здраве, която се очаква 
да бъде открита за подписване през 
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2010 г., следва да бъде подкрепена от 
Комисията и от държавите-членки.

Обосновка

Необходим е международен правен инструмент под формата на конвенция, който да 
въведе ново законодателство, включително нов вид престъпно деяние, свързано с 
фармацевтичните престъпления, да установи конкретни санкции за фалшифициране 
и влошаване на качеството на лекарствените продукти и да определи правила, 
регламентиращи правомощията, които да дадат възможност за отчитане на 
интересите на жертвите на фармацевтични престъпления.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Значителен брой лекарства, 
купувани по интернет, идват от 
сайтове, които крият своя 
действителен физически адрес. По 
тази причина следва да се прави 
разграничение между законните 
аптеки за поръчка по пощата или 
интернет аптеките и незаконната 
мрежа за доставки посредством 
неконтролирано закупуване по 
интернет. Държавите-членки следва 
да гарантират, че продажбата на 
лекарствени продукти по интернет 
се контролира непрестанно от 
определените за тази цел органи. 

Обосновка

Тъй като някои държави-членки признават продажбите по интернет за част от 
законната мрежа за доставки, продажбите по интернет трябва да бъдат взети 
предвид. Съгласно оценките на Международната работна група за борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени продукти (IMPACT) към Световната здравна 
организация, в над 50 % от случаите лекарствата, закупени от незаконни интернет 
сайтове, чийто физически адрес е скрит, са фалшифицирани. Ето защо това 
положение не може да бъде пренебрегвано и следва да бъде включено в директивата.

Изменение 6
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Европейските граждани следва да 
бъдат осведомени относно рисковете 
за тяхното здраве при поръчки на 
продукти по интернет от 
неконтролирани уебсайтове или от 
незаконната мрежа за доставки. 
Комисията, съвместно с държавите-
членки и в сътрудничество с 
организациите на пациенти и 
потребители, следва да предприеме 
мерки за повишаване на 
осведомеността на широката 
общественост относно рисковете, 
свързани със закупуването на 
лекарствени продукти по интернет. 
Кампании за привличане на 
общественото внимание следва да 
уведомяват гражданите дали 
тяхната интернет аптека е 
регистрирана официално и дали се 
контролира от обществените органи.

Обосновка

Повишаването на осведомеността е изключително важен елемент в борбата срещу 
доставките на фалшифицирани лекарствени продукти посредством продажби по 
интернет. Информационните кампании са изключително важни, тъй като 
осведоменият и начетен потребител е в състояние да избягва фалшифицираните 
лекарствени продукти. Организациите на пациенти и потребители имат опит в 
предоставянето на подходяща, точна и достъпна информация за общностите, с 
които работят.

Изменение 7

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Полезно е да се въведе определение 
на понятието „фалшифициран 
лекарствен продукт“ с цел тези 
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продукти да се разграничат от 
законните, но неразрешени 
лекарствени продукти. Освен това, 
разрешените или иначе законни 
продукти с недостатъци по 
отношение на качеството, както и 
лекарствените продукти, които 
поради грешки в производството или 
последващо боравене с тях не 
отговарят на изискванията за добри 
производствени и дистрибуторски 
практики, следва да не бъдат бъркани 
с фалшифицираните лекарства.

Обосновка

Умишленото фалшифициране на лекарствен продукт е престъпно деяние. То следва да 
не се счита за равностойно на неспазване на добрите производствени практики или на 
недостатъците по отношение на качеството, които могат да се получат в нормални 
производствени условия и за които се вземат мерки по прозрачен начин от 
производителя на лекарствения продукт и органите при непрестанна загриженост за 
защитата на общественото здраве.

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите. Те следва да подлежат на 
пропорционални правила, за да може 

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение, 
като търговците и посредниците. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите, като например 
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чрез всякакви практически средства да 
се изключи възможността лекарствените 
продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността.

търговците и посредниците. За тях 
следва да се въведе ясно и 
недвусмислено определение, което 
определя техните отговорности и те 
следва да подлежат на пропорционални 
правила, за да може чрез всякакви 
практически средства да се изключи 
възможността лекарствените продукти, 
които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността. В частност 
тези субекти следва да разполагат с 
редовен лиценз за упражняваната от 
тях стопанска дейност, като 
последната следва да съответства на 
добрите практики, определени от 
Комисията в сътрудничество с 
Агенцията и с органите на 
държавите-членки, подобно на 
лицензите, които са в сила за 
производителите и дистрибуторите 
на лекарствени продукти.

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро. За да може системата ефективно да гарантира защитата на общественото 
здраве е от съществено значение да се очертаят ясно отговорностите на различните 
участници и всички те да бъдат подложени на строга система на акредитиране, 
контрол и добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци.

Изменение 9

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 

(7) За да се вземат предвид новите 
рискови профили, като същевременно се 
гарантира функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти, следва да се установят 
показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
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идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти по лекарско предписание, на 
равнище Общност. При въвеждане на 
задължителни показатели за безопасна 
употреба по отношение на лекарствени 
продукти по лекарско предписание
следва да се обърне специално 
внимание на особеностите, характерни 
за някои продукти или категории от 
продукти, като генеричните лекарства. 
Това включва риска от фалшификации с 
оглед на тяхната цена и предходно 
разпространение на територията на 
Общността и извън нея, както и 
последиците от фалшификациите за 
общественото здраве във връзка с 
конкретните характеристики на 
съответните продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

идентификацията, автентичността и 
проследимостта на лекарствените 
продукти, на равнище Общност. При 
въвеждане на задължителни показатели 
за безопасна употреба по отношение на 
лекарствени продукти следва да се 
обърне специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства, лекарства, 
продавани без рецепта, както и 
лекарствените продукти, продавани 
пряко и без никакъв посредник от 
производителя на заведението, в 
което лекарственият продукт се дава 
на пациентите. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Обосновка

Важно е да се разработи ефективна система за идентификация, проверяване на 
автентичността и проследимостта на лекарствените продукти въз основа на оценка 
на риска съгласно член 54а, параграф 4. При определянето на показателите за 
безопасна употреба трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на 
продукта, за да се избегнат несъразмерно високи разходи.  Например налагането на 
тези показатели по отношение на продукти, продавани директно, без посредник, от 
техния производител на здравното заведение, което предписва лекарствата на 
пациенти, може да има ефект, обратен на желания.

Изменение 10

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Държавите-членки, в 
сътрудничество с други 
заинтересовани страни, следва да 
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имат право да регулират 
специалните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата по начин, който 
считат за най-подходящ за своя пазар 
на лекарствени продукти, вземайки 
предвид показателите за безопасна 
употреба, определени в съответствие 
с настоящата директива.

Обосновка

От значение е да се обезпечи автентичността както на лекарствата по лекарско 
предписание, така и на тези, за които не се изисква такова.

Изменение 11

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Технологиите, които правят 
възможно идентифицирането и 
проследяването на фармацевтични 
продукти за всяка отделна доза, 
могат да бъдат средство за по-
ефективна борба с фалшифицирането 
на лекарствени продукти и 
заслужават да бъдат внимателно 
анализирани от институциите, 
отговорни за защитата на 
общественото здраве в Европа.

Обосновка

Важно е да се вземат предвид всички налични технологии за борба с това явление, 
което е вредно за здравето на европейските граждани. 

Изменение 12
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) С цел да се предостави на 
пациентите навременна защита от 
рисковете, свързани с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, от титуляря на 
разрешение за производство, който 
частично или напълно отстранява 
или прикрива показатели за безопасна 
употреба, прилагани на доброволна 
основа, следва да се изисква да замени 
съответните показатели за 
безопасна употреба с еквивалентни 
такива, предназначени за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и проследимостта 
на лекарствените продукти по 
лекарско предписание, веднага след 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Обосновка

Дори и след влизането на директивата в сила, няма вероятност до няколко години да 
бъдат въведени конкретни мерки.  В резултат на това, временните мерки следва да 
продължат да се прилагат до въвеждането на пълни мерки.  Тези мерки следва да 
изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от техния производител, да ги заменят с 
еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки, в резултат от техните действия.

Изменение 13

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който пакетира лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който етикетира или
пакетира лекарствени продукти или 
извършва промени в етикетирането 
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ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия.

или пакетирането на лекарствени 
продукти, трябва да притежава 
разрешение за производство. С оглед на 
ефективността на показателите за 
безопасна употреба на титуляря на 
разрешение за производство следва да 
бъде позволено да премахва, заменя или 
закрива посочените показатели само при 
стриктни условия. Тези строги условия 
следва да осигуряват достатъчни 
гаранции срещу навлизането на 
фалшифицирани продукти в 
дистрибуторската верига, както и да 
отразяват строгото задължение за 
предпазливост на титулярите на 
разрешение за производство към 
първоначалния производител, към 
титуляря на разрешителното за 
пускане на пазара и към 
потребителите на продуктите.

Обосновка

Пациентите и други заинтересовани лица по веригата за доставки трябва да бъдат 
изрично информирани чрез етикета на опаковката, когато оригиналните показатели 
за безопасна употреба са отстранени или заменени.

Изменение 14

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Вниманието на европейските 
граждани следва да бъде насочено към 
рисковете, които възникват при 
поръчката на лекарствени продукти 
от незаконни доставчици. По-
специално следва да се насърчава 
прилагането на мерки за информиране 
на обществеността в държавите-
членки и в цяла Европа. Комисията и 
държавите-членки следва да приемат 
мерки за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
относно рисковете, свързани със 
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закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.

Обосновка

От значение е да се обезпечи автентичността както на лекарствата по лекарско 
предписание, така и на тези, за които не се изисква такова.

Изменение 15

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Фалшифицираните активни 
фармацевтични съставки създават риск 
от наличие на активни фармацевтични 
съставки с качество, по-ниско от 
стандартното. Следва да се предприемат 
действия по отношение на този риск. 
По-специално производителите на 
лекарствени продукти следва да 
гарантират самостоятелно или чрез 
акредитирана за тази цел структура, 
че производителят доставчик на активни 
фармацевтични съставки се придържа 
към добрите производствени практики.

(12) Фалшифицираните активни 
фармацевтични съставки създават риск 
от наличие на активни фармацевтични 
съставки с качество, по-ниско от 
стандартното. Следва да се предприемат 
действия по отношение на този риск, 
като се съчетаят ефективна система 
на контрол и система на 
проследимост на активните 
фармацевтични съставки.  По-
специално производителите на 
лекарствени продукти следва да 
гарантират самостоятелно, че 
производителят доставчик на активни 
фармацевтични съставки се придържа 
към добрите производствени практики.

Обосновка

За да се гарантира подходяща защита на общественото здраве, производствените 
обекти трябва да бъдат проверявани от компетентните органи на държавите-
членки, в сътрудничество с ЕМЕА.  Евентуалното наличие на множество 
акредитирани частни организации би намалило сигурността на качеството на 
проверките, би внесло объркване за това кой носи отговорността за точността на 
резултатите от проверките и би създало опасна клиентска връзка между 
проверяваното предприятие и проверяващата инстанция, което може да доведе до 
случаи на корупция.  
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Изменение 16

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Производителят на активни 
фармацевтични съставки следва да 
подлежи на изискването за придържане 
към добрите производствени практики, 
независимо от това дали тези съставки 
са произведени в Общността или са 
вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира, че правилата за 
производство на активни 
фармацевтични съставки, 
предназначени за износ в Общността, 
включително инспектирането и 
правоприлагането, осигуряват степен 
на защита на общественото здраве, 
която е равностойна на предвидената 
в законодателството на Общността.

(13) За да се гарантира висока степен 
на защита на общественото здраве, 
производителят на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти следва да подлежи на 
изискването за придържане към 
съответните добри производствени 
практики, валидни в рамките на 
Съюза, независимо от това дали тези 
съставки са произведени в  Съюза или 
са вносни. По отношение на 
производството на активни 
фармацевтични съставки в трети страни, 
следва да се гарантира спазването на 
добри производствени практики 
посредством задължителни и 
периодични проверки, които се 
извършват от компетентни органи 
на Съюза или от органи на държави, с 
които са в сила споразумения за 
взаимно признаване, отнасящи се, 
наред с другото, и до активните 
фармацевтични съставки.

Обосновка

Сигурността на произхода и на качеството на активните фармацевтични съставки е 
от съществено значение. За да се гарантира спазването на добри производствени 
практики е необходимо да се извършват пълни и редовни проверки на местата на 
производство. Както за ексципиентите, така и за активните фармацевтични 
съставки следва да се използват съответни добри производствени практики, 
разработени на европейско равнище, при отчитане на спецификите им.

Изменение 17
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Фармацевтичните 
ексципиенти, различни от активните 
фармацевтични съставки, използвани 
в производството на лекарствени 
продукти,  следва да подлежат на 
подходящ контрол от страна на 
титуляря на разрешителното за 
производство, като последният  
проверява и потвърждава, че те са 
подходящи за употреба в 
производството на лекарствени 
продукти, в съответствие с добрите 
производствени практики, както и че 
проверката осигурява достатъчна 
защита на общественото здраве.

Обосновка

Включването на ексципиентите в обхвата на директивата е уместно, при условие че 
те се разглеждат отделно от активните фармацевтични съставки и че ще се 
прилагат специфични изисквания, различни от тези, които са приложими за 
активните фармацевтични съставки. Титулярят на разрешение за производство носи 
отговорността за това да гарантира, че качеството на ексципиентите отговаря на 
целта, като тази разпоредба вече е залегнала в Добрите производствени практики на 
ЕС по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите-членки следва да 
гарантират общественото здраве и 
да защитават 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия чрез 
налагането на ефективни, 
пропорционални, възпиращи и 
равностойни санкции, с цел да се 
предотврати навлизането на 
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фалшифицирани лекарствени 
продукти в законната мрежа за 
доставки.

Обосновка

С цел да се води ефективна борба срещу фалшифицирането на лекарствени продукти, 
от първостепенно значение е държавите-членки не само да приемат ефективна, 
пропорционална и възпираща законова уредба, но и да гарантират също така, че 
санкциите на европейско равнище са хомогенни.

Изменение 19

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) С цел идентифицирането на 
всяка отделна опаковка лекарствени 
продукти, отпускани по лекарско 
предписание, с изключение на 
радиофармацевтиците, някои 
характеристики на продукта 
(например код на продукта, срок на 
годност,, номер на партида) следва да 
фигурират сред показателите за 
безопасна употреба. Тази информация 
следва да е налична в машинно 
четивен формат, който е 
хармонизиран в цяла Европа, като се 
използва международен стандарт за 
кодиране.

Обосновка

Система за пълна проверка на продуктите следва да позволява системен контрол на 
серийните номера върху всяка опаковка на мястото на производство на лекарствата, 
преди те да достигнат до пациентите. Това изисква всички лекарствени продукти, 
отпускани само по лекарско предписание и различни от радиофармацевтици, да имат 
сериен номер, който да идентифицира отделната опаковка по хармонизиран и 
стандартизиран начин в цяла Европа. 

Изменение 20
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Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат при прилагането на 
съществуващите ограничения по 
отношение на незаконната търговия 
с лекарствени продукти по интернет, 
включително чрез Европол.

Изменение 21

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 1 се добавя следната точка 3а:

„3а. Ексципиент: 

Съставка на фармацевтична форма, 
различна от активното вещество. 
Ексципиентите включват, например, 
запълващи вещества, разредители, 
смазочни вещества, оцветители, 
антиоксиданти, консерванти, 
адюванти, стабилизатори, 
сгъстители, емулгатори, вещества, 
повишаващи разтворимостта и 
проникването, есенции и 
ароматизатори, както и съставките, 
използвани за външната обвивка на 
лекарствените продукти, например 
желатинови капсули.“

Обосновка

Необходимо е определение на понятието "ексципиент". Тъй като ексципиентът е 
съществена част от готовия лекарствен продукт, определението е в съответствие с 
Ръководството относно ексципиентите на EMEA CHMP. 
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Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В член 1 се добавя следната 
точка 5а:
"5а. Фалшифициран лекарствен 
продукт:
всеки лекарствен продукт, в които се 
наблюдава преднамерена 
фалшификация на:
а) идентичността, в т.ч. неговата 
опаковка, етикетиране, наименование 
или състав, както по отношение на 
съставките, в т.ч. ексципиентите и 
активните съставки, така и по 
отношение на тяхното дозиране;
и/или

б) източника, в т.ч. производителя, 
държавата на производство, 
държавата на произход или титуляря 
на разрешението за пускане на пазара;
и/или 

в) хронологични данни, включително 
регистрите или документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.
Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и органите на държавите-
членки, приема актове за 
актуализиране на настоящото 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и 
международните споразумения. Тези 
актове, предназначени да изменят 
несъществени елементи от 
настоящата директива, като я 
допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 290 от Договора за 
функционирането на ЕС.
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Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правото на интелектуална и 
индустриална собственост или 
патентното право.
Настоящето определение не включва 
производствените грешки.“

Обосновка
За да се води ефективна борба с пускането на фалшифицирани лекарствени продукти 
в законната мрежа за доставки, трябва да е налице ясно и изчерпателно определение 
на това какво се разбира под „фалшифициран лекарствен продукт“, не на последно 
място с цел засилване на санкциите. Целесъобразно е от определението да бъдат 
изключени евентуалните производствени грешки.

Изменение 23

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/EО
Член 1 - точка 17 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„17a. Търговия с лекарствени продукти:
Всички дейности, които включват 
водене на независими преговори от 
името на друго лице за продажба или
закупуване на лекарствени продукти,
или за фактуриране или търговско 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти, с изключение 
на доставяне на лекарствени продукти 
на обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

„17a. Търговия с лекарствени продукти:
Всички дейности, които включват 
продажба, закупуване или фактуриране 
на лекарствени продукти, с 
изключение на физическото боравене и 
доставка на лекарствени продукти на 
обществеността, и които не попадат в 
обхвата на определението за 
дистрибуция на едро.“

Обосновка

Определенията, използвани в Директивата, следва да бъдат ясно разбираеми и да не 
пораждат каквато и да било несигурност относно тяхното значение. Следователно, 
определенията трябва да разграничават търговията и посредничеството, тъй като 
търговията включва случаи, при които търговецът е собственик на продукта, докато 
при посредничеството това не е така, като нито търговецът, нито посредникът 
притежават физически продуктите, и следователно не контролират боравенето с 
тях.
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Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1 се добавя следната буква 
17б:

"17б. Търговско посредничество при 
лекарствени продукти: 

Всички дейности, които не включват 
притежание и/или физическо 
боравене с лекарствени продукти, и се 
изразяват във водене на независими 
преговори от името на друго лице за 
продажба или закупуване на 
лекарствени продукти, за 
фактуриране от името на друго лице 
или друга форма на търговско 
посредничество във връзка с 
лекарствени продукти, с изключение 
на дистрибуция на едро и на дребно.“

Обосновка

За да се води ефективна борба с пускането на фалшифицирани лекарствени продукти 
в законната мрежа за доставки, трябва да е налице ясно и изчерпателно определение 
на всички субекти, работещи в сектора, не само производителите и дистрибуторите 
на едро, но и търговците и посредниците в областта на лекарствените продукти. 
Следователно е от съществено значение тези субекти също да бъдат подложени на 
строга система за акредитация, контрол и добри практики. Това трябва да важи 
също и за съответните търговци.

Изменение 25

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 1 – точка 18 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 1 се добавя следната 
точка 18б:
"18б. Лица, оторизирани да доставят 
лекарствени продукти: 
Физически или юридически лица, 
които притежават разрешение за 
дистрибуция на едро, без да се засягат 
физическите и юридическите лица, 
освободени от задължението да 
притежават разрешение за доставка 
на лекарствени продукти."

Обосновка

 Следва да се включи определение, обясняващо значението на „лица, оторизирани да 
доставят лекарствени продукти“, тъй като терминът се използва в настоящата 
директива без определение. Настоящото определение е необходимо, за да се обезпечи 
адекватната и непрекъсната доставка на лекарства чрез лица, оторизирани да 
доставят лекарствени продукти на обществеността. С цел да се осигури ефективна 
защита срещу фалшифицирани лекарства, всички участници във веригата за доставки 
или такива, които са свързани с нея, следва да бъдат ясно идентифицирани, като 
извършваната от тях дейност получи определение, бъде напълно лицензирана, 
контролирана и инспектирана.

Изменение 26

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 2 се добавя следният 
параграф 3а:
"3а. Разпоредбите на настоящата 
директива не накърняват правото на 
държавите-членки да ограничат или 
забранят търговията по интернет с 
лекарствени продукти, изискващи 
лекарско предписание."
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Изменение 27

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква а
Директива 2001/83/EО
Член 46 - буква е - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„(е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на 
държавата-членка, дали 
производителят на активни 
вещества се придържа към добрите 
производствени практики.“

„(е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали. За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
гарантира, че производствените 
дейности се изпълняват в 
съответствие с насоките и 
стандартите на добрите 
производствени практики в Съюза 
посредством извършването на 
задължителни проверки от 
компетентните органи на Съюза или 
от органите, с които са сключени 
споразумения за взаимно признаване, 
отнасящи се, наред с другото, и до 
активните фармацевтични 
съставки."  

Обосновка

За да се гарантира подходяща защита на общественото здраве, производствените 
обекти трябва да бъдат проверявани от компетентните органи на държавите-
членки, в сътрудничество с ЕМЕА.  Евентуалното наличие на множество 
акредитирани частни организации би намалило сигурността на качеството на 
проверките, би внесло объркване за това кой носи отговорността за точността на 
резултатите от проверките и би създало опасна клиентска връзка между 
проверяваното предприятие и проверяващата инстанция, което може да доведе до 
случаи на корупция.  

Изменение 28
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква а) 
Директива 2001/83/EО
Член 46 – буква е – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярят на разрешение за 
производство гарантира, че 
ексципиентите се оценяват като 
подходящи за употреба във 
фармацевтични продукти съгласно 
специфичните добри производствени 
практики, разработени от 
Комисията в съответствие с член 47. 
Титулярят на разрешение за 
производство също така гарантира, 
че процесът, чрез който е получена 
оценката, е описан в система за 
качество, която е на разположение на 
компетентните органи за инспекция.

Обосновка

Активните фармацевтични съставки (АФС) и ексципиентите имат много различни 
характеристики по отношение на мрежата на доставки. Както за ексципиентите, 
така и за активните фармацевтични съставки следва да се използват съответни 
добри производствени практики, разработени на европейско равнище, при отчитане 
на спецификите им.

Изменение 29

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б) 
Директива 2001/83/EО
Член 46 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

"ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага, че са такива, във връзка с 
идентичността, хронологията или 
източника на произвежданите от него 
продукти.“

"ж) да информира компетентния орган 
за продуктите, за които му е известно, 
че са фалшифицирани или се 
предполага основателно, че са такива, 
във връзка с идентичността, 
хронологията или източника на 
произвежданите от него продукти“.
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Изменение 30

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б а) (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 46 – буква -ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следната буква жа): 

"жа) да носи правна отговорност за 
точността на констатациите от 
инспекциите и проверките, които е 
провел или възложил, без да е 
възможно делегирането на тази 
отговорност." 

Обосновка

От съществено значение е посредством проверки и контрол да се гарантира, че 
лекарствените продукти се произвеждат в съответствие с добрите производствени 
практики. За тази цел е важно да се подчертае, че притежателят на разрешението 
за производство носи отговорност както за произвежданите продукти, така и за 
закупуваните суровини. По тази причина е необходимо да се установи отговорността 
на производителя във връзка с констатациите от проверките. Това се налага най-вече 
в случаите, когато той може да делегира извършването на проверки на акредитирана 
за тази цел организация. 

Изменение 31

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б б (нова) 
Директива 2001/83/EО
Член 46 – буква -ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Добавя се следната буква жб:
"жб) да обвърже вноса на активни 
съставки от трети държави със 
специфичен и строг контрол, с цел да 
се проверява спазването на добри 
производствени практики, както и 
същинското качество на активните 
съставки“. 
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Обосновка

Желателно е да се упражнява по-строг контрол, по-специално при вноса на активни 
съставки от трети държави, като все пак не се забравя изискването за 
разграничаване на контрола върху добрите производствени практики (и на последно 
място качеството на активните съставки) от контрола върху така нареченото 
фалшифициране, което засяга всички притежатели на патенти.

Изменение 32

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/EО
Член 46 б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Активни вещества, използвани като 
изходни материали, се внасят само ако:

2. Активни вещества, използвани като 
изходни материали, могат да се внасят 
само ако:

а) са били произведени при прилагане 
на стандарти за добра производствена 
практика, които са най-малкото 
равностойни на определените от 
Общността; както и

а) са били произведени при прилагане 
на стандарти за добра производствена 
практика, които са най-малкото 
равностойни на определените от Съюза; 
както и

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за 
добра производствена практика, 
приложими към предприятието, 
произвеждащо изнесените активни 
вещества, са най-малкото 
равностойни на определените от 
Общността, както и че 
предприятието подлежи на контрол 
и правоприлагане, гарантиращи 
невъзможността добрите 
производствени практики да бъдат 
заобиколени.

б) през трите предходни години са 
преминали с добри резултати 
специална проверка за активните 
фармацевтични съставки, извършена 
от компетентен орган на Съюза или 
от орган на държава, с която е 
сключено споразумение за взаимно 
признаване. Извършването на 
проверка трябва да бъде 
документирано чрез притежаването 
на издаден от компетентен орган 
сертификат, който удостоверява 
съответствието със стандартите за 
добра производствена практика. 

Обосновка

Писменото потвърждение от третата страна износителка за това, че 
предприятието, произвеждащо изнесените активни вещества, прилага добрите 
производствени практики, е твърде малка гаранция. За да се гарантира 
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общественото здраве и да се запази конкурентоспособността на европейските 
предприятия, тези производствени обекти трябва да бъдат подложени на проверки 
от страна на съответните национални органи. Тази система ще може да предложи 
подходящи стимули за това, чуждестранните производители да поискат от своите 
страни на произход да сключат с ЕС споразумения за взаимно признаване.

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/EО
Член 47 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Принципите, съгласно които 
титулярят на разрешение за 
производство гарантира, че 
ексципиентите са подходящи за 
употреба в производствени операции, 
извършвани чрез използването на 
анализ на риска, в съответствие с 
принципа на добри производствени 
практики, се приемат под формата 
на насоки. 

Обосновка

За ексципиентите и активните вещества се разработват подходящи и 
пропорционални насоки, тъй като характеристиките на тяхната мрежа на доставки 
са много различни. Отправя се предложение вече съществуващите насоки да 
формират основата за проверките, които ще се прилагат по отношение на 
ексципиентите, и да се засилят чрез подходящи допълнителни  изисквания, когато е 
необходимо. Настоящото предложение представлява прагматичен подход, който ще 
отговаря на изискванията на действащото законодателство и ще надгражда върху 
вече съществуващи ефективни системи.

Изменение 34

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Директива 2001/83/EО
Член 52 б - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Независимо от член 2, параграф 1 и 
без да се засяга дял VII, държавите-
членки гарантират, че лекарствените 
продукти, които не са предназначени за 
пускане на пазара, не се въвеждат в
Общността, в случай че има основания 
да се смята, че продуктите са с 
фалшифицирана идентичност, 
хронология или източник.

1. Независимо от член 2, параграф 1 и 
без да се засяга дял VII, държавите-
членки гарантират, че лекарствените 
продукти, които не са предназначени за 
пускане на пазара, не се въвеждат и не 
преминават през Общността, в случай 
че има основания да се смята, че 
продуктите са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник.

Обосновка

За да се гарантира сигурността на мрежата, е важно държавите-членки да 
наблюдават също и лекарствените продукти, които преминават през ЕС, когато 
тези продукти са предназначени за чуждестранен пазар. 

Изменение 35

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/EО
Член 54 – буква o

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, различни от 
радиофармацевтици, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI.

о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 
автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI, различни от 
радиофармацевтици и лекарствени 
продукти, които поради 
специфичните им характеристики не 
са подходящи за разпространение чрез 
търговия на едро и в аптеките, и 
следователно се продават от 
производителя директно на 
съответните лечебни заведения, 
където се прилагат непосредствено 
на пациентите; въз основата на 
анализ на всеки отделен случай 
показателите за безопасна употреба 
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могат да се прилагат и за 
лекарствени продукти, продавани без 
лекарско предписание, когато 
свързаният с продукта риск показва, 
на базата на критериите, предвидени 
в член 54а, параграф 4, че е налице 
разумно основание да се счита, че 
продуктът може да е 
фалшифициран."

Обосновка

Важно е да се разработи ефективна система за идентификация, проверяване на 
автентичността и проследимостта на лекарствените продукти въз основа на оценка 
на риска съгласно член 54а, параграф 4. Във връзка с определянето на показателите за 
безопасна употреба, трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на 
продукта, за да се избегнат несъразмерно високи разходи. Налагането на тези 
показатели за продукти, продавани директно, без посредник от производителя на 
здравното заведение, което прилага директно лекарствата на пациенти, може да има 
ефект, обратен на желания ( механизми за медицинско лечение).

Изменение 36

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/EО
Член 54 – буква о – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези показатели за безопасна 
употреба се прилагат, без да се прави 
разлика между каналите за 
продажба.

Изменение 37

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 8а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 54 – буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 54 се добавя следната 
буква оа):
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"оа) с цел осигуряване на 
проследимост на активната 
съставка, подробности за източника 
на продукта (държава, предприятие, 
място на производство)."

Обосновка

Важно е да се разработи ефективна система за идентификация, проверяване на 
автентичността и проследимостта на лекарствените продукти въз основа на оценка 
на риска съгласно член 54а, параграф 4. При определянето на показателите за 
безопасна употреба трябва да се вземат предвид специфичните характеристики на 
продукта, за да се избегнат несъразмерно високи разходи.  Например налагането на 
тези показатели за продукти, продавани директно, без посредник, от техния 
производител на здравното заведение, което предписва лекарствата на пациенти, 
може да има ефект, обратен на желания.

Изменение 38

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54 а – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя 
показател за безопасна употреба с 
показател за безопасна употреба, 
който е равносилен на него по 
отношение на възможността за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения продукт, 
и без да отваря първичната опаковка 
съгласно определението в член 1, 
параграф 23;

б) Титулярят на разрешение за 
производство спазва разпоредбите на 
член 54, буква о), като заменя 
показателите за безопасна употреба с 
показатели за безопасна употреба, 
равностойни на тях в количествен и 
качествен аспект по отношение на 
възможността за гарантиране на 
идентификацията, автентичността и 
непрекъснатата проследимост на 
лекарствения продукт, и без да отваря 
първичната опаковка съгласно 
определението в член 1, параграф 23;

Обосновка

Всяко отваряне на опаковки на лекарства с цел преопаковане представлява критичен 
момент, тъй като при такива обстоятелства лесно може да се извърши замяна на 
истинските лекарства с фалшифицирани продукти.   Поради тази причина лица, 
които извършват такива операции, трябва да имат разрешение за това и трябва да 
бъдат подложени на строга система за контрол. При преопаковането на даден 
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продукт трябва да се гарантира, че за новата опаковка се прилагат  показатели за 
безопасна употреба, равностойни в количествено и качествено отношение на 
показателите, прилагани първоначално от производителя на продукта.

Изменение 39

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54 а – параграф 2 – буква б) - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат същото равнище на 
ефективност за гарантиране на 
идентификацията, автентичността, 
проследимостта и отсъствието на 
подправяне, както и същото равнище 
на техническа защита срещу 
имитиране. При отстраняване, 
замяна или прикриване на показател 
за безопасна употреба, тази буква 
следва да се прилага и за новия 
показател за безопасна употреба, 
освен ако първоначалният показател 
за безопасна употреба е прикрит, и 
следователно не може да бъде 
разпознат;

Обосновка

За да се гарантира, че паралелните търговци могат наистина да прилагат 
еквивалентни показатели за безопасна употреба по време на процеса на преопаковане, 
настоящата директива трябва да въведе различните категории еквивалентни 
показатели за безопасна употреба в съответствие със специфични критерии, като се 
признава факта, че скритите показатели за безопасна употреба не могат да бъдат 
проверявани без наличието на предварителна информация. 

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54а - параграф 2 - буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Титулярят на разрешение за 
производство ясно посочва върху 
външната опаковка, когато 
оригиналните показатели за 
безопасна употреба са частично или 
напълно отстранени или прикрити;

Обосновка

Пациентите и други заинтересовани лица по веригата за доставки трябва да бъдат 
изрично информирани чрез етикета на опаковката, когато оригиналните показатели 
за безопасна употреба са отстранени или заменени.

Изменение 41

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54a – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Титулярите на разрешение за 
производство носят отговорност за 
вредите, причинени от лекарствени 
продукти с фалшифицирана 
идентичност в съответствие с
Директива 85/374/ЕИО на Съвета.

(3) Титулярите на разрешение за 
производство, посочени в параграф 2 
на настоящия член, се считат за 
производители съгласно Директива 
85/374/ЕИО на Съвета. Те носят 
отговорност за вредите, причинени 
от лекарствени продукти с 
фалшифицирана идентичност, пред 
първоначалния производител, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара и потребителите.

Обосновка

Трябва да се предоставят разяснения, за да се гарантира, че титулярите на 
разрешение за производство, които преопаковат продукти, носят строга 
отговорност за всички техни действия, включително при влизането на 
фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за доставки. 

Изменение 42
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54a – параграф 4 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията приема мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член. 

4. Комисията приема актове, 
съдържащи мерките, необходими за 
прилагането на член 54, буква о) и на 
параграфи 1 и 2 от същия член. Преди 
изготвянето на конкретно 
предложение, както е предвидено в 
член 54, буква о), Комисията извършва 
оценка на въздействието на 
разходите и ползите от 
действащите понастоящем системи 
за борба срещу фалшифицирането на 
лекарствени продукти и се 
консултира със заинтересованите 
страни за прилагането и 
използването на печати за проверка 
на автентичността.  

Тези мерки, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 121, 
параграф 2а.

Тези актове, предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата, посочена 
в член 290 от Договора за 
функционирането на ЕС.

Обосновка
Съществуват различни технологии за борба срещу фалшифицирането на лекарствени 
продукти, като например едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, 
радиочестотна идентификация (RFID) и др. Преди да се избере конкретен печат за 
борба срещу фалшифицирането, Комисията следва да направи оценка на 
въздействието, за да прецени всички "за" и "против" на наличните на пазара печати и 
следва да вземе предвид настоящия опит и резултати от изпълнените пилотни 
проекти.

Изменение 43

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54а – параграф 4 – алинея 3 – буква – д a) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

да) ако продуктът се доставя 
директно (без участието на трети 
страни, като например 
дистрибутори на едро, търговци или 
посредници) на здравно заведение, в 
което продуктът се прилага 
непосредствено на пациентите.

Изменение 44

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. 
Държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
поверителността на данните, 
получени при използването на  
технологията за борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти."

Обосновка

Използването на печати за борба срещу фалшифицирането на лекарствени продукти, 
с цел проверка на автентичността на лекарствата, може да доведе до събирането на 
чувствителни лични или търговски данни. Правото на собственост по отношение на 
тези данни трябва да се зачита. Предоставянето на информация, свързана с 
приемането на лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за 
защита на данните и етични кодекси, действащи на национално равнище.

Изменение 45
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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

4a. Параграфи 2 и 3 важат също и за 
титуляря на разрешение за 
производство, който частично или 
напълно отстранява или прикрива 
показатели за безопасна употреба, 
прилагани доброволно от 
първоначалния производител за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, за целите, 
посочени в параграф 2.

Обосновка
Дори и след влизането на директивата в сила, няма вероятност до няколко години да 
бъдат въведени конкретни мерки.  В резултат на това, временните мерки следва да 
продължат да се прилагат до въвеждането на пълни мерки.  Тези мерки следва да 
изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от техния производител, да ги заменят с 
еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки, в резултат от техните действия. 

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Считано от [вмъква се дата: 36 
месеца след публикуването] всички 
лекарствени продукти, отпускани по 
лекарско предписание, различни от 
радиофармацевтици, трябва, съгласно 
член 51, още при освобождаването на 
партидата да имат сериен номер, 
който да идентифицира отделната 
опаковка по недвусмислен начин.
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Обосновка

 Система за пълна проверка на продуктите следва да позволява системен контрол на 
серийните номера върху всяка опаковка на мястото на производство на лекарствата, 
преди те да достигнат до пациентите. Това изисква всички лекарствени продукти, 
отпускани само по лекарско предписание и различни от радиофармацевтици, да имат 
сериен номер, който да идентифицира отделната опаковка по хармонизиран и 
стандартизиран начин в цяла Европа.

Изменение 47

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 11
Директива 2001/83/EО
Част VІІ - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Дистрибуция и търговия на едро с 
лекарствени продукти“;

„Дистрибуция, посредничество и 
търговия на едро с лекарствени 
продукти“;

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е от съществено 
значение да се вземат предвид всички субекти, които работят в сектора, а не само 
дистрибуторите на едро и търговците на лекарства.

Изменение 48

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

'4. Държавите-членки изпращат на 
агенцията екземпляр от разрешението, 
посочено в параграф 1. Агенцията 
въвежда тази информация в базата 
данни на Общността, посочена в член 
111, параграф 6. По искане на 
Комисията или на някоя държава-
членка, държавите-членки предоставят 
цялата необходима информация във 

'4. Държавите-членки изпращат на 
агенцията екземпляр от разрешението, 
посочено в параграф 1. Агенцията 
въвежда тази информация в базата 
данни на Общността, посочена в член 
111, параграф 6. По искане на 
Комисията или на някоя държава-
членка, държавите-членки предоставят в 
разумен срок от време цялата 
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връзка с индивидуалните разрешения,
предоставени съгласно параграф 1.“

необходима информация във връзка с 
индивидуалните разрешения, 
предоставени съгласно параграф 1.“

Изменение 49

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 77 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) В член 77 параграф 6 се заменя 
със следния текст:
'6. Държавата-членка, предоставила 
разрешението съгласно параграф 1, 
спира или отменя това разрешение, 
след като уведоми титуляря на 
разрешението, ако условията по 
разрешението не се изпълняват или 
ако разрешението не е използвано 
повече от три години, освен в 
случаите, когато разрешението не е 
използвано поради времето, което 
реално е необходимо, за да се 
изпълнят задълженията съгласно 
настоящата директива и незабавно 
информира останалите държави-
членки и Комисията за това."

Обосновка

В много държави-членки съществуват разрешения за дистрибуция на едро, които 
понастоящем не се използват. Това изкуствено завишава броя на заинтересованите 
страни и излишно усложнява пазара, и следователно - упражняването на контрол. 
Въпреки това е важно това прекратяване и отменяне на разрешения да се избягва в 
случаи, когато причината за бездействието е разумно необходимото време за 
изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива.  Затова е 
важно притежателят на разрешението да бъде информиран предварително, с цел да 
се избегне необосновано прекратяване на разрешението.
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Изменение 50

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 12б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 79 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12б) Създава се следният член 79а:
"Член 79а
Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и органите на държавите-
членки, определя необходимите 
правила и критерии за получаване на 
лиценз за търговия и посредничество 
в областта на лекарствените 
продукти.
Кандидатът трябва да изпълни най-
малко следните минимални условия:
а) да има постоянен адрес и да 
предостави подробна информация, 
която да гарантира ясна и 
недвусмислена идентификация на 
неговото официално търговско или 
посредническо седалище;
б) да предприеме необходимото, за да 
гарантира, че извършва дейността си 
само с физически или юридически 
лица, отговарящи на изискванията на 
член 80."

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за акредитация, контрол и 
добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци.

Изменение 51

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква -а) (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Уводната част се заменя със 
следното:
Титулярите на разрешение за 
дистрибуция, титулярите на 
разрешение за търговия и 
титулярите на разрешение за 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти трябва да 
отговарят на следните минимални 
изисквания:"

Обосновка

Вж. обосновка към изменение 29.

Изменение 52

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква а
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) трябва да водят документация под 
формата на фактури за покупко-
продажба или в електронен вид, или под 
някаква друга форма, представяща 
следната минимална информация за 
всяка сделка с получени, експедирани 
или изтъргувани лекарствени продукти:

д) трябва да водят документация под 
формата на фактури за покупко-
продажба или в електронен вид, или под 
някаква друга форма, представяща 
следната минимална информация за 
всяка сделка с получени, експедирани, 
изтъргувани или пласирани чрез 
посредничество лекарствени продукти:

– дата, – дата,
– наименование на лекарствения 
продукт,

– наименование на лекарствения 
продукт,

– получено, доставено или изтъргувано 
количество,

– получено, доставено, изтъргувано или 
пласирано чрез посредничество
количество,

– име и адрес съответно на доставчика 
или получателя, според случая;“

– име и адрес съответно на доставчика 
или получателя, според случая;“



AD\809722BG.doc 41/58 PE430.741v02-00

BG

Изменение 53

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква аа) (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 80 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) буква ж) се заменя със следното:
"ж) трябва да спазват принципите и 
ръководството за добра 
дистрибуционна, търговска и 
посредническа практика на 
лекарствените продукти, както е 
посочено в член 84.”

Обосновка

Вж. обосновката по-горе.

Изменение 54

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б)
Директива 2001/83/EО
Член 80 - буква и - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) трябва да съобщават на компетентния 
орган за получаваните от тях продукти, 
които определят като незаконни или за 
които имат подозрения, че са незаконни, 
като дават някоя от следните 
информации:

и) трябва да съобщават на компетентния 
орган за получаваните, търгуваните 
или пласираните чрез посредничество 
продукти, които определят като 
незаконни или за които имат 
подозрения, че са незаконни, като дават 
някоя от следните информации:

Обосновка

Вж. обосновка към изменение 29.
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Изменение 55

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 80 - втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква б), когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 
титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват самостоятелно или чрез 
структура, акредитирана за тази цел 
от компетентния орган на държава-
членка, дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики.

За целите на буква б), когато продуктът 
е получен от друг дистрибутор на едро, 
титулярите на разрешението за 
дистрибуция на едро трябва да 
проверяват дали доставящият го 
дистрибутор на едро се придържа към 
добрите дистрибуторски практики и 
дали притежава разрешение за 
дистрибуция на едро.

Обосновка

Сигурността на произхода и на качеството на активните фармацевтични съставки е 
от съществено значение. За да се гарантира спазването на добрите производствени 
практики, е необходимо всеки засегнат субект да има разрешение за извършване на 
дейност и да бъде подложен на пълни и редовни проверки. 

Изменение 56

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - точка 13а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 84

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а) Член 84 се заменя със следния 
текст:

"Член 84

Комисията публикува насоки за 
добри практики за дистрибуция, 
търговия и посредничество в 
областта на лекарствените 
продукти. За тази цел тя се 
консултира с Комитета за 
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патентованите лекарствени продукти 
и Фармацевтичния комитет, създаден 
с Решение 75/320/ЕИО1 на Съвета.
1ОВ L 147, 09.06.1975 г., стр. 23.”

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за акредитация, контрол и 
добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци.

Изменение 57

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 84 a (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б) Вмъква се следният член 84а: 
„Член 84а
Комисията публикува насоки за 
специфични добри производствени 
практики за активните 
фармацевтични съставки и за 
специфични добри производствени 
практики за ексципиентите. За тази 
цел тя се консултира с Комитета за 
патентованите лекарствени 
продукти, създаден с Директива 
75/319/ЕИО на Съвета, и 
Фармацевтичния комитет, създаден 
с Решение 75/320/ЕИО на Съвета."

Обосновка

Както за ексципиентите, така и за активните фармацевтични съставки следва да се 
използват съответни добри производствени практики, разработени на европейско 
равнище, при отчитане на спецификите им. Европейската комисия се призовава да 
разработи специфични ДПП за активните фармацевтични съставки и специфични 
ДПП за ексципиентите, като отчита характеристиките на тези две различни 
категории съставки, и по-специално факта, че ексципиентите нямат терапевтично 
действие.
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Изменение 58

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Директива 2001/83/EО
Член 85 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, търгуващи с лекарствени 
продукти, гарантират, че търгуваните 
лекарствени продукти влизат в обхвата 
на разрешение за пускане на пазара, 
дадено съгласно Регламент (ЕО) № 
726/2004 или от компетентен орган на 
държава-членка в съответствие с 
настоящата директива. Освен това се 
прилагат изискванията, посочени в 
член 80, букви г)—з).

Лицата, търгуващи или 
осъществяващи посредничество във 
връзка с лекарствени продукти, 
гарантират, че търгуваните или 
пласираните чрез посредничество
лекарствени продукти влизат в обхвата 
на разрешение за пускане на пазара, 
дадено съгласно Регламент (ЕО) № 
726/2004 или от компетентен орган на 
държава-членка в съответствие с 
настоящата директива. 

Те уведомяват за дейността си 
компетентния орган на държавата-
членка, в която са установени.

Те уведомяват за дейността си 
компетентния орган на държавата-
членка, в която са установени, който 
информира за това Агенцията.

Обосновка

Физическите или юридическите лица, търгуващи или осъществяващи посредничество 
във връзка с лекарствени продукти, следва да бъдат задължени да проверяват дали за 
търгуваните или пласираните чрез посредничество продукти има валидно разрешение 
за пускане на пазара. Националната процедура за нотифициране следва да бъде 
подобрена чрез база данни на Комисията, подобно на изискванията за титулярите на 
разрешение за дистрибуция на едро, за да се осигури прозрачност за всички участници.

Изменение 59

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 88 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Вмъква се следният член 88б:
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"Член 88б
Държавите-членки, в сътрудничество 
с Комисията и след консултации с 
представители на заинтересованите 
страни, изготвят информационна 
стратегия за безопасността на 
партидите с лекарствени продукти. 
Стратегията взема предвид 
различните национални нормативни 
разпоредби относно доставката на 
лекарствени продукти, както и 
рисковете, свързани с някои начини на 
доставка на лекарства и с 
незаконната търговия по интернет.”

Обосновка

Интернет е основен източник на незаконни лекарствени продукти. Гражданите 
следва да бъдат предупредени да не поръчват лекарствени продукти чрез незаконни 
канали. По-специално следва да се насърчава прилагането на мерки за информиране на 
обществеността в държавите-членки и в цяла Европа.

Изменение 60

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 б (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 97 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) В член 97 се добавя следният 
параграф 5а:
„5а. Комисията гарантира, в 
сътрудничество с Агенцията и 
националните органи, че 
производителите, вносителите, 
дистрибуторите на едро, търговците 
и посредниците, колективно или 
индивидуално, насърчават 
провеждането на публични 
информационни кампании в 
различните средства за масово 
осведомяване (преса, телевизия, радио, 
интернет), с цел повишаване на 
информираността относно 
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рисковете, свързани със закупуването 
на фалшифицирани лекарствени 
продукти по интернет.

Обосновка
Обществеността трябва да бъде осведомена за рисковете, свързани със закупуването 
на лекарствени продукти по интернет, и да бъде информирана относно начините за 
разпознаване на оторизираните онлайн аптеки от незаконните дистрибутори. 
Предвид финансовите средства, с които разполагат производителите, вносителите, 
дистрибуторите на едро, търговците и посредниците, както и факта, че имат 
интерес да защитават потребителите и репутацията си, информационните 
кампании трябва да се провеждат от фармацевтичната промишленост, като 
Комисията упражнява контрол върху провеждането на тези кампании.

Изменение 61

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква -а) (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) Параграф -1 се заменя със 
следното: 
'1. В координация с Агенцията,
компетентните органи на 
заинтересованата държава-членка 
гарантират посредством многократни 
проверки, и при необходимост, 
проверки без предварително 
предупреждение, че са спазени 
законовите разпоредби относно 
лекарствените продукти, като при 
необходимост изискват от 
официална лаборатория за изследване 
на лекарствени продукти или друга
лаборатория, определена за тази цел, 
да проведе изследвания на проби.
Проверките се извършват от 
длъжностни лица, определени от 
компетентните органи, които трябва 
да бъдат упълномощени за следното:
а) да извършват проверки на 
производствени и търговски обекти, 
както и лаборатории, на които
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титулярят на разрешителното за 
производство е възложил
извършването на контрол, в 
съответствие с член 20;
б) да вземат проби;
в) да проучват всички документи, 
отнасящи се до обекта на 
инспекцията, при спазване на 
разпоредбите, действащи в 
държавите-членки от 21 май 1975 г. и 
поставящи ограничения за тези 
правомощия по отношение на 
описанията на метода на 
приготвяне."

Обосновка

От първостепенно значение за гарантирането на безопасността на 
фармацевтичните продукти е системата за инспекции да бъде подобрена и да стане 
общо приложима.

Изменение 62

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква аа) (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Параграф 2 се заменя със 
следното:
'2. Компетентните органи могат да 
извършват многократни проверки, и 
при необходимост, проверки без 
предварително предупреждение на 
помещенията на производителите, 
дистрибуторите или вносителите на 
активните вещества, използвани 
като изходни материали, на 
помещенията на титулярите на 
разрешителното за производство,
помещенията на търговците и 
посредниците в областта на 
лекарствените продукти, както и 
помещенията на производителите, 
вносителите и дистрибуторите на 
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ексципиенти, когато са налице 
конкретни основания да се подозира, 
въз основа на сведения на органите 
или на предходни случаи, че не се 
изпълняват законовите задължения 
и/или ръководните насоки. Такива 
инспекции също така могат да се 
провеждат по искане на държава-
членка, Комисията или Агенцията.”

Обосновка

Вж. обосновка към изменение 29.

Изменение 63

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква б)
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След всяка проверка съгласно 
параграф 1 компетентният орган 
докладва за това дали производителят, 
вносителят или дистрибуторът на едро 
се придържа към принципите и 
ръководствата за добра производствена 
практика и добри дистрибуторски 
практики, посочени в членове 47 и 84, 
или за това дали титулярят на 
разрешение за пускане на пазара спазва 
изискванията, определени в дял IX.

3. След всяка проверка съгласно 
параграф 1 компетентният орган 
докладва за това дали производителят, 
вносителят, дистрибуторът на едро, 
търговецът или посредникът се 
придържа към принципите и 
ръководствата за добра производствена, 
дистрибуторска, търговска и 
посредническа практика, посочени в 
членове 47 и 84, или за това дали 
титулярят на разрешение за пускане на 
пазара спазва изискванията, определени 
в дял IX.

Провелият проверката компетентен 
орган предава съдържанието на тези 
доклади на производителя, вносителя, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара или дистрибутора на едро, 
подложен на проверка.

Провелият проверката компетентен 
орган предава съдържанието на тези 
доклади на производителя, вносителя, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, дистрибутора на едро, подложен 
на проверка, или титуляря на 
разрешително за търговия или 
посредническа дейност.

Преди приемането на доклада Преди приемането на доклада 
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компетентният орган предоставя 
възможност на съответния 
производител, вносител, титуляр на 
разрешително за пускане на пазара или
дистрибутор на едро да представи 
коментарите си.

компетентният орган предоставя 
възможност на съответния 
производител, вносител, титуляр на 
разрешително за пускане на пазара, 
дистрибутор на едро, търговец или 
посредник да представи коментарите си.

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за акредитация, контрол и 
добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци.

Изменение 64

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО
Член 111 – параграф 5 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В срок до 90 дни от посочената в 
параграф 1 проверка на производителя, 
вносителя или дистрибутора на едро се 
издава сертификат за добра 
производствена практика или добра
дистрибуторска практика, ако 
резултатът от проверката показва, че 
съответното лице се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства 
за добра производствена практика или 
добра дистрибуторска практика.

5. В срок до 90 дни от посочената в 
параграф 1 проверка на производителя, 
вносителя или дистрибутора на едро се 
издава сертификат за добра 
производствена, дистрибуторска, 
търговска или посредническа
практика, ако резултатът от проверката 
показва, че съответното лице се 
придържа към предвидените в
законодателството на Съюза принципи 
и ръководства за добра производствена, 
дистрибуторска, търговска или 
посредническа практика.

Изменение 65

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 – буква в
Директива 2001/83/EО 
Член 111 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена практика и добра
дистрибуторска практика в база данни 
на Общността, управлявана от 
агенцията от името на Общността.

6. Държавите-членки въвеждат 
издаваните от тях сертификати за добра 
производствена, дистрибуторска, 
търговска и посредническа практика в 
база данни на Съюза, управлявана от 
Агенцията от името на Съюза.

Изменение 66

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 
Съюза принципи и ръководства за 
добри производствени, дистрибуторски, 
търговски или посреднически 
практики, информацията се въвежда в 
базата данни на Съюза, посочена в 
параграф 6, и процесите на 
производство и дистрибуция трябва 
да бъдат спрени незабавно.

Изменение 67

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема подробно 
ръководство за определяне на 
принципите за провеждане на 
проверките, посочени в член 111. 

Комисията приема подробно 
ръководство за определяне на 
принципите за провеждане на 
проверките, посочени в член 111, и по-
специално органите на Съюза и/или 
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националните органи, отговарящи за 
провеждането на проверките.

Обосновка

Комисията предлага първата проверка да се провежда не по-късно от 3 години след 
включването на третата държава в списъка, посочен в член 111б. Вместо това е 
необходимо проверката да се извършва преди включването на държавата в посочения 
списък, тъй като член 51, параграф 2 освобождава квалифицирания специалист в 
европейските предприятия от извършването на контрол, когато произходът на 
продуктите е от държави, с които Общността е сключила споразумения, 
гарантиращи качеството на продуктите.

Изменение 68

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111 б - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, Комисията включва 
посочената страна в списък посредством 
решение, ако нейната регулаторна рамка 
относно активните вещества, изнасяни в 
Общността, съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Общността. Вземат се предвид 
по-специално:

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, и след задоволителното 
приключване на проверката от 
отговорния орган, съгласно член 111a,
Комисията включва посочената страна в 
списък посредством решение, ако 
нейната регулаторна рамка относно 
активните вещества, изнасяни в Съюза, 
съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Съюза. Вземат се предвид по-
специално:

Обосновка

Поради предвиденото в член 51, параграф 2 освобождаване фактът, че първата 
проверка се провежда не по-късно от 3 години след включването на третата 
държава в предвидения в член 111б списък, би означавал, че тези продукти се пускат 
на европейския пазар, и следователно се разпространяват до обществеността без 
никакъв контрол.

Изменение 69
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Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111 б - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 121, параграф 2, 
Комисията приема ръководства, които 
определят подробно изискванията, 
указани в параграф 1, букви а)—г).

2. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 121, параграф 2, 
Комисията приема ръководства, които 
определят подробно изискванията, 
указани в параграф 1, букви а)—г), 
като извършва чрез подходящи 
инструменти и евентуално чрез 
извънредни мерки проверка и 
последващо наблюдение на 
качеството на принципите и
безопасността.

Обосновка

Желателно е да се упражнява по-строг контрол, по-специално при вноса на активни 
съставки от трети държави, като все пак не се забравя изискването за 
разграничаване на контрола върху добрите производствени практики (и на последно 
място качеството на активните съставки) от контрола върху така нареченото 
фалшифициране, което засяга всички притежатели на патенти.

Изменение 70

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/EО
Член 111 б - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В сътрудничество с агенцията и 
компетентните органи на държавите-
членки Комисията проверява редовно 
дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка 
се провежда не по-късно от 3 години 
след включването на държавата в 
списък в съответствие с параграф 1.

3. В сътрудничество с агенцията и 
компетентните органи на държавите-
членки Комисията проверява редовно 
дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка 
се провежда с оглед да се потвърди 
спазването на предвидените в 
параграф 1 критерии, като след нея 
следват редовни проверки, извършвани 
през не по-малко от 3 години.
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Обосновка

Поради предвиденото в член 51, параграф 2 освобождаване фактът, че първата 
проверка се провежда не по-късно от 3 години след включването на третата 
държава в предвидения в член 111б списък, би означавал, че тези продукти се пускат 
на европейския пазар и следователно се разпространяват до обществеността без 
никакъв контрол.

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи издават 
акредитацията, посочена в член 46, 
буква е) и член 80, буква б), ако 
кандидатът може да покаже, че е
компетентен за провеждането на 
проверка за придържането към добрите 
производствени практики или към 
добрите дистрибуторски практики, 
когато става дума за дистрибутори на 
едро.

Компетентните органи издават 
акредитацията, посочена в член 46, 
буква е) и член 80, буква б), ако 
кандидатът може да покаже, че е 
компетентен за провеждането на 
проверка за придържането към добрите 
производствени практики или към 
добрите дистрибуторски практики, 
когато става дума за дистрибутори на 
едро, или към добрите търговски 
практики, когато става дума за 
търговци, или към добрите практики 
за посредническа дейност, когато 
става дума за посредници.

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро, и всички те да бъдат подложени на строга система за акредитация, контрол и 
добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци. 

Изменение 72

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки определят правилата 
за санкциите, приложими при 
нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални, възпиращи 
и равностойни. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [вмъква се 
конкретната дата 6 месеца след 
публикуването] и незабавно съобщават 
за всяко допълнително изменение, което 
ги засяга.

Обосновка

С цел да се води ефективна борба срещу фалшифицирането на лекарствени продукти, 
от първостепенно значение е държавите-членки не само да приемат ефективна, 
пропорционална и възпираща законова уредба, но и да гарантират също така, че 
санкциите на европейско равнище са хомогенни. Предвид значителната опасност 
както за общественото здраве, така и за отношенията на доверие, които 
обединяват пациенти, фармацевти и производители, е необходимо разпоредбите на 
настоящата директива да бъдат приложени в изключително кратки срокове.

Изменение 73

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/EО
Член 118в а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 118ва

Комисията и държавите-членки си 
сътрудничат тясно със Съвета на 
Европа за създаване на европейска 
конвенция за премахване на 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти и трафика на 
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фалшифицирани лекарства. Тази 
конвенция обхваща аспектите на 
фалшифицирането и трафика на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти от гледна точка на 
гражданското и наказателното 
право.

Обосновка

Забелязва се, че фалшифицирането на лекарствени продукти се е превърнало в 
дейност, ръководена от международни престъпни мрежи, и не е възможно този 
въпрос, свързан с общественото здраве, да се разглежда единствено в рамките на ЕС. 
Във връзка с това Европейският съюз и държавите-членки следва да подкрепят 
подписването и ратифицирането на новата международна конвенция на Съвета на 
Европа.

Изменение 74

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Държавите-членки въвеждат в сила 
необходимите законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива, най-
късно до [вмъква се конкретна дата 18 
месеца след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текстовете на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между същите разпоредби и настоящата 
директива.

1) Държавите-членки въвеждат в сила 
необходимите законови, подзаконови и 
административни разпоредби, за да се 
съобразят с настоящата директива, най-
късно до [вмъква се конкретна дата 6 
месеца след публикуването]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текстовете на тези разпоредби и 
прилагат таблица на съответствието 
между същите разпоредби и настоящата 
директива.

Държавите-членки прилагат посочените 
разпоредби считано от [вмъква се 
конкретна дата 18 месеца след 
публикуването + един ден]. 

Държавите-членки прилагат посочените 
разпоредби считано от [вмъква се 
конкретна дата 6 месеца след 
публикуването + един ден].

Въпреки това държавите-членки 
прилагат:

Въпреки това държавите-членки 
прилагат:

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 
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доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 
параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 24 
месеца след публикуването];

доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 
параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 6 
месеца след публикуването];

б) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграфи 6, 8 и 9, 
считано от [вмъква се конкретна дата 48 
месеца след публикуването].

б) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграфи 6 и 8, 
считано от [вмъква се конкретна дата 12 
месеца след публикуването];

в) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 9, 
доколкото той е свързан с член 54а, 
параграф 5 и член 54а, параграфи 2 и 
3, доколкото те се отнасят до член 
54а, параграф 5 от Директива 
2001/83/ЕО, изменена с настоящата 
директива, считано от [вмъква се 
конкретна дата 6 месеца след 
публикуването];
г) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 9, 
освен ако и доколкото той е свързан с 
член 54а, параграф 5 и член 54а, 
параграфи 2 и 3, доколкото те се 
отнасят до член 54а, параграф 5 от 
Директива 2001/83/ЕО, изменена с 
настоящата директива, считано от 
[вмъква се конкретна дата 48 месеца 
след публикуването].

Когато държавите-членки приемат тези
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Когато държавите-членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите-
членки.

Обосновка
Дори и след влизането на директивата в сила, няма вероятност до няколко години да 
бъдат въведени конкретни мерки. В резултат на това, временните мерки следва да 
продължат да се прилагат до въвеждането на пълни мерки. Тези мерки следва да 
изискват, наред с другото, титулярите на разрешение за производство (включително 
предприятия за преопаковане), които отстраняват или прикриват явни показатели за 
безопасна употреба, прилагани доброволно от техния производител, да ги заменят с 
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еквивалентни явни показатели за безопасна употреба и да носят строга отговорност 
при евентуално влизане на фалшифицирани лекарствени продукти в мрежата за 
доставки, в резултат от техните действия.

Изменение 75

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До ... [вмъква се дата: дванадесет 
месеца след публикуването] 
Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията и с органите на 
държавите-членки, изготвя 
качествено и количествено проучване 
на продажбите на фалшифицирани 
лекарствени продукти в Европа, и при 
необходимост, представя 
законодателно предложение с цел 
защита на здравето на европейските 
граждани.

Обосновка

Разпространеното предлагане на фалшифицирани лекарствени продукти чрез 
интернет поражда дълбока загриженост. С оглед защитата на общественото здраве 
и преди предприемането на евентуални законодателни мерки, е необходимо да  се 
съберат данни за мащаба и сериозността на проблема в Европа. 



PE430.741v02-00 58/58 AD\809722BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Фалшифицирани лекарствени продукти (изменение на Директива 
2001/83/ЕО)

Позовавания COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD)

Водеща комисия ENVI

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

ITRE
19.10.2009

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Amalia Sartori
16.9.2009

Разглеждане в комисия 15.10.2009 27.1.2010

Дата на приемане 18.3.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

51
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, 
Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad 
Karim, Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, 
Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude 
Turmes, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, 
Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ilda Figueiredo, 
Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo 
Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, 
Frédérique Ries, Silvia-Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Britta Reimers


