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Изменение 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Or. en

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 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 
2010 г., следва да бъде подкрепена от 
Комисията и от държавите-членки.

Or. en

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, 
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уреждащи правомощията, които да дадат възможност за отчитане на интересите 
на жертвите на фармацевтични престъпления.

Изменение 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 дейност органи. 

Or. en

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 част от директивата.
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Изменение 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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 обществеността 
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.

Or. en

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.
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Изменение 46
Judith A. Merkies

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 
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.

Or. en

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 47
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Често се установява, че 
фалшифицирани лекарствени 
продукти се доставят в отговор на 
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подадени по интернет поръчки. В 
съответствие с разпоредбите на 
Договора, и по-специално член 168 от 
ДФЕС, държавите-членки са 
отговорни да регулират пускането на 
пазара на лекарствени продукти на 
последното равнище на търговската 
верига, особено в аптеките. Това 
включва и регулиране на пускането на 
пазара на лекарствени продукти чрез 
поръчки по пощата и по интернет. 
Съдебната практика на Съда на ЕС 
позволява на държавите-членки да 
наложат абсолютна забрана върху 
доставката на лекарства по лекарско 
предписание чрез поръчка по пощата, 
в съответствие със значителните 
възможности за вземане на решения 
по собствена преценка, с които 
разполагат предвид опасностите, 
свързани в този вид търговия.

Or. de

Обосновка

Директивата трябва да спазва установеното разпределение на правомощията. 
Правилата относно аптеките и пускането на пазара на лекарства на последното 
равнище от търговската верига са от компетентността на държавите-членки. 
Огромното мнозинство от държавите-членки забранява търговията с поръчки по 
пощата за лекарствата по лекарско предписание, като Съдът подкрепи това 
(Решение от of 11.12.2003 г., C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Изменение 48
Vicky Ford

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 

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

показатели за безопасна употреба, 
предназначени за гарантиране на 
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 нужното внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства или 
лекарства, доставяни пряко от 
производителите, без 
посредничеството на трети страни, 
като дистрибутори на едро, търговци 
или посредници, на заведенията, в 
които продуктът се прилага 
непосредствено на пациента. 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.

Or. en

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 взема предвид спецификата на продукта, за да се 
избягват несъразмерно високи разходи.  Например, налагането на тези показатели за 
продукти, продавани директно от производителя на здравно заведение, което се явява 
като краен потребител и което предписва лекарствата на пациенти, може да има 
обратен ефект.
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Изменение 49
Patrizia Toia

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 
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.

(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
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 нужното 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.

Or. it

Обосновка

Важно е да се гарантира автентичността на всички видове лекарства, независимо 
дали те се отпускат по лекарско предписание или не. Всички лекарства - както тези, 
за които се изисква лекарско предписание, така и тези, за които то не се изисква - са 
специални продукти, които ако бъдат фалшифицирани, могат да доведат до пагубни 
последствия за здравето на човека. Освен това на национално и европейско равнище се 
разпространява все повече явлението, при което лекарствата преминават от една 
категория в друга, т.е. от лекарствени продукти, за които се изисква лекарско 
предписание, стават лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско 
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предписание. На последно място, в някои държави-членки лекарства, продавани без 
рецепта, също се предписват.

Изменение 50
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки, заедно със 
заинтересованите страни, следва да 
имат свободата да определят 
специалните аспекти на 
технологиите, използвани в борбата 
срещу фалшифицирането на 
фармацевтични продукти, които те 
считат за най-подходящи за своята 
фармацевтична дистрибуторска 
система, вземайки предвид печата за 
автентичност, приет от 
настоящата директива.

Or. it

Обосновка

Настоящата директива ще изисква използването на печат за автентичност върху 
опаковката на фармацевтичните продукти, който ще позволи на търговците на едро 
и на фармацевтите да проверяват тяхната автентичност. Характерните 
особености на системата за безопасност ще трябва да се решават на национално 
равнище въз основа на специфичните нужди на националните дистрибуторски 
системи за фармацевтични продукти. Националните инициативи, които вече са 
приложени или се прилагат понастоящем, следва да бъдат зачитани.

Изменение 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) 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.

Or. de

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 52
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Държавите-членки, в 
сътрудничество с други 
заинтересовани страни, следва да 
имат свободата да определят 
специалните аспекти на 
установяването на автентичността 
на лекарствата, които считат за 
най-подходящи за своята система за 
дистрибуция на лекарства, като 
вземат предвид показателите за 
безопасна употреба, приети по 
силата на настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива ще предвижда изискване показателите за безопасна 
употреба да се добавят към лекарствените опаковки, което ще позволи на 
търговците на дребно и фармацевтите да установяват автентичността на 
лекарствата.  Специфичните характеристики на процеса на установяване на 
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автентичността следва да се определят на национално равнище в съответствие с 
потребностите на системата за дистрибуция на лекарства на всяка държава. Вече 
приложените национални инициативи, както и тези, които са в процес на прилагане, 
следва да бъдат зачитани.

Изменение 53
Amalia Sartori

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.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 54
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) С цел да се предостави на 
пациентите навременна защита от 
рисковете, свързани с 
фалшифицираните лекарствени 
продукти, от титуляря на 
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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.

Or. en

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 55
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Съображение 7 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7в) Използването на технологии, 
които позволяват установяването на 
автентичността и проследяването 
на лекарствени продукти за 
различните видове индивидуални 
дози(например капсули, таблетки или 
безопасно, непосредствено опаковане 
на течности) може също да бъде 
много ценен инструмент, който дава 
възможност за по-добро наблюдение 
на продуктите на пазара. 
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Or. en

Обосновка

Използването на технологии, които позволяват установяването на автентичността 
и проследяването на лекарствени продукти за различните видове индивидуални дози, в 
допълнение към показателите за безопасна употреба, предлагани за опаковките на 
лекарствени продукти, ще позволят ранното откриване на фалшифицирани продукти 
и по този начин ще допринесат за допълнително намаляване на рисковете, свързани 
със здравето и безопасността, които фалшифицираните продукти представляват за 
пациентите.

Изменение 56
Frédérique Ries

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 
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.

(8) Всеки участник във веригата за 
доставки, който етикетира или 
пакетира лекарствени продукти или 
извършва промени в етикетирането 
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 стриктни 
условия следва да предоставят 
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.
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 57
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се увеличи надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
дистрибуторите на едро следва да 
проверяват самостоятелно или чрез 
акредитирана за тази цел структура дали 
доставчиците се придържат към добрите 
дистрибуторски практики. 

(10) За да се увеличи надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
дистрибуторите на едро следва да 
проверяват самостоятелно или чрез 
акредитирана за тази цел структура дали 
доставчиците се придържат към добрите 
дистрибуторски практики. С цел 
титулярят на разрешение за пускане 
на пазара на лекарствен продукт да 
може да проследява 
дистрибуторската верига, 
търговците на едро следва да му 
предоставят също така информация 
относно поръчките, които 
получават.  

Or. de

Изменение 58
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Вниманието на европейските 
граждани следва да бъде привлечено 
върху рисковете, които възникват при 
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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 
закупуването на лекарствени 
продукти по интернет.

Or. de

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 59
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) По-специално следва да се 
насърчават информационните 
кампании както на национално, така 
и на европейско равнище. Комисията 
и държавите-членки следва да 
приемат ефективни мерки за 
подобряване на обществената 
осведоменост относно рисковете, 
произтичащи от покупката на
фармацевтични продукти по 
интернет.

Or. it

Обосновка

Интернет е основният източник на фалшифицирани лекарства. Обществеността 
трябва да бъде предупредена за рисковете във връзка със закупуването на лекарства 
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чрез незаконни канали за дистрибуция. Следователно е желателно да се организират 
образователни кампании по този въпрос на национално и европейско равнище.

Изменение 60
Amalia Sartori

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) Производителят на активни 
фармацевтични съставки или 
ексципиенти следва да подлежи на 
изискването за придържане към 
съответните добри производствени 
практики, които са в сила в 
Общността, 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.

Or. en

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 61
Judith A. Merkies

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 разрешително за 
производство, така че последният да 
проверява и потвърждава, че те са 
подходящи за употреба в 
производството на лекарствени 
продукти, в съответствие с добрите 
производствени практики и че 
проверката предоставя достатъчно 
равнище на защита на общественото 
здраве.

Or. en

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 към 
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 62
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) С цел идентифицирането на 
всяка отделна опаковка лекарствени 
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продукти, отпускани по лекарско 
предписание, с изключение на 
радиофармацевтиците, някои 
характеристики на продукта (т.е. 
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.

Or. en

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, различни от радиофармацевтици, да имат 
сериен номер, който да идентифицира отделната опаковка по хармонизиран и 
стандартизиран начин в цяла Европа.   

Изменение 63
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de



PE439.067v01-00 20/59 AM\804377BG.doc

BG

Изменение 64
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Държавите-членки следва да си 
сътрудничат, включително с 
Европол, за засилване на 
съществуващите ограничения по 
отношение на незаконната доставка 
на лекарствени продукти по 
интернет.

Or. it

Обосновка

Сътрудничеството между държавите-членки за борба срещу незаконното 
разпространение на лекарствени продукти по интернет е несъмнено широко обхватно 
и включва, например, обмен на най-добри практики и технологично ноу-хау. Това 
сътрудничество следва да обхваща и Европол, който е натрупал значителен опит в
области, свързани с престъпността по интернет.

Изменение 65
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
"( 2a) Фалшифициран лекарствен 
продукт: 

Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация на:

а) идентичността, в т.ч. неговата 
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опаковка, етикетиране, наименование 
и 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 и титуляря 
на разрешението за пускане на пазара; 
и/или 

в) хронологични данни, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.
Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и органите на държавите-
членки, актуализира настоящото 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и 
международните споразумения.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правото върху интелектуалната 
собственост или патентното право.
Настоящето определение не включва 
неумишлени производствени грешки.

Or. en

Обосновка

По съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение относно 
фалшифицираните лекарствени продукти, тъй като понастоящем се наблюдава 
объркване в това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
патентните права или производствените грешки.
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Изменение 66
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 1, след точка 2 се добавя 
следната точка 2а:
"2a. Фалшифициран лекарствен 
продукт означава всеки лекарствен 
продукт, при който се наблюдава 
умишлена и преднамерена 
фалшификация на:
а) свойствата, в т.ч. опаковка, 
етикетиране, означаване и форма, по 
отношение както на активните 
фармацевтични съставки, така и на 
тяхното дозиране;
б) производството, в т.ч. 
производителя, държавата на 
производство, държавата на произход 
и титуляря на разрешението за 
пускане на пазара;
в) неговия произход, в т.ч. регистрите 
и документите, които позволяват да 
се идентифицира дистрибуторската 
верига. 
Комисията адаптира настоящото 
определение в съответствие както с 
научно-техническия прогрес, така и с 
международните споразумения. 
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правата на индустриална 
собственост.
Настоящото определение не включва 
производствени дефекти." 

Or. de
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Изменение 67
Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3a) Ексципиент: 

„Ексципиентите са съставки на 
фармацевтична форма, различни 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.“

Or. en

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. 

Изменение 68
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка -1 б (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 5 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) В член 1, след точка 5 се вмъква 
следната точка 5а:
„(5a) Фалшифициран лекарствен 
продукт:
Всеки лекарствен продукт, при който 
се наблюдава умишлена и 
преднамерена фалшификация на:
a) идентичността, в т.ч. неговата 
опаковка, етикетиране, наименование 
и състав, както по отношение на 
съставките, в т.ч. ексципиентите и 
активните съставки, така и по 
отношение на тяхното дозиране;
б) източника, в т.ч. производителя, 
държавата на производство,
държавата на произход или титуляря 
на разрешението за пускане на пазара; 

в) хронологични данни, включително 
регистрите или документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.
Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и органите на държавите-
членки, актуализира настоящото 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и 
международните споразумения.
Настоящото определение не се 
отнася до нарушения на 
законодателството в областта на 
правото върху интелектуалната 
собственост или патентното право.
Настоящето определение не включва  
производствените грешки.“

Or. en

Обосновка

По съображения за правна сигурност и яснота е необходимо определение относно 
фалшифицираните лекарствени продукти, тъй като понастоящем се наблюдава 
объркване в това отношение. Настоящата директива следва да се съсредоточи върху 
последствията за общественото здраве и не следва да разглежда възникването на 
евентуални проблеми, свързани с правата върху интелектуалната собственост, 
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патентните права или производствените грешки.

Изменение 69
Amalia Sartori

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.“

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.“

Or. en

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.

Изменение 70
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 17 б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1, след точка 17а се добавя 
следната точка 17б:
„17б. Лица, оторизирани да доставят 
лекарствени продукти, са: 
физически или юридически лица, 
които притежават разрешение за 
дистрибуция на едро на лекарствени 
продукти, без да се засягат 
физическите или юридическите лица, 
които са освободени от 
задължението да притежават 
разрешение.“

Or. de

Обосновка

Определението на „лица, оторизирани да доставят лекарствени продукти“ не е част 
от Директива 2001/83/ЕО, въпреки че този израз се използва в нея. Предвид 
осигуряването на ефективна защита срещу навлизането на фалшифицирани 
лекарства в законната дистрибуторска мрежа, всички участници в 
дистрибуторската мрежа следва да бъдат точно определени.

Изменение 71
Amalia Sartori

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 1 – точка 18 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 1, след точка 18а се вмъква 
следната точка 17б:
18б) Лицата, 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 
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бъдат титуляри на разрешение за 
доставка на лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

 Следва да се добави 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 предостави 
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 72
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 2, след параграф 3 се 
добавя следния параграф: 
„3a. Нито една разпоредба в 
настоящата директива не засяга 
правото на държавите-членки да 
ограничават или забраняват 
продажбата по интернет на 
лекарства, изискващи лекарско 
предписание.“

Or. en

Обосновка

Огромното мнозинство от държавите-членки понастоящем ограничават 
продажбата по интернет на лекарства, изискващи лекарско предписание. Тези 
ограничения спомагат, наред с другото, да се минимизират възможностите 
фалшификаторите да предоставят фалшифицирани продукти на широката 
общественост. В интерес на общественото здраве и в съответствие с принципа на 
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субсидиарност, следва да бъде позволено тези ограничения да продължат да 
съществуват.

Изменение 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. de

Изменение 74
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) В член 2, след параграф 3 се добавя 
следния параграф 3а:
„3a. Настоящата директива не засяга 
по никакъв начин правото на 
държавите-членки да ограничат или 
забранят продажбата по интернет 
на лекарствени продукти, изискващи 
лекарско предписание.“ 
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Or. it

Обосновка

Понастоящем повечето държави-членки налагат ограничения върху продажбата на 
лекарствени продукти по интернет. Тези ограничения спомагат, наред с другото, да 
бъдат намалени възможностите фалшификаторите да предоставят 
фалшифицирани продукти на обществеността. В интерес на общественото здраве и 
в съответствие с принципа на субсидиарност, следва да бъде позволено тези 
ограничения да останат в сила.

Изменение 75
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Титулярят на разрешение за 
производство следва да гарантира, че 
изходните материали, различни от 
активните фармацевтични съставки, 
са оценени като подходящи за 
употреба във фармацевтични 
продукти. Титулярят на разрешение 
за производство гарантира, че 
процесът, чрез който е получена 
оценката, е описан в система за 
качество, която е на разположение за 
проверка от компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Активните фармацевтични съставки (АФС) и ексципиентите имат много различни 
характеристики по отношение на мрежата на доставки. Разпоредбите относно 
ексципиентите следва да се формулират в отделен член, който ясно ги разграничава 
от АФС и прилага подходящо равнище на контрол. Производителите на ексципиенти 
и мрежата за доставки на суровини се контролират чрез системата за качество на 
титуляря на разрешение за производство, под надзора на представител на ЕС с 
подходяща квалификация, който на свой ред подлежи на регулаторни проверки.
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Изменение 76
Amalia Sartori

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 3 - буква a
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 – буква е– алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на ексципиентите се 
спазват специфични за тях добри 
производствени практики, 
разработени от Комисията в 
съответствие с член 84а.

Or. en

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.

Изменение 77
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква б)
Директива 2001/83/ЕО
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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Or. el

Изменение 78
Patrizia Toia

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Добавя се следната буква з):
„ з) 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“. 

Or. it

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 79
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Директива 2001/83/ЕО
Член 46 б – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 

б) са придружени от писмено 
потвърждение от третата страна 
износителка, че стандартите за добра 
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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.

производствена практика, приложими 
към предприятието, произвеждащо 
изнесените активни вещества, и 
механизмите за контрол 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.

Or. el

Изменение 80
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 47 – параграф 2 a (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. 

Or. en

Обосновка

Разработват се подходящи и пропорционални насоки за ексципиентите и активните 
вещества, тъй като характеристиките на тяхната мрежа за доставки са много 
различни. Предлага се вече съществуващите насоки да се използват като основа за 
контрол върху ексципиентите, като при необходимост се разширят с подходящи 
допълнителни изисквания. Настоящото предложение представлява прагматичен 
подход, който ще отговаря на изискванията на действащото законодателство и ще 
надгражда върху вече съществуващи ефективни системи.
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Изменение 81
Angelika Niebler

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 – буква о

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. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се разработи ефективна система за идентификация и проверяване на 
автентичността на лекарствените продукти въз основа на оценка на риска съгласно 
член 54а, параграф 4. При определяне на показателите за безопасна употреба трябва 
да се вземат предвид специфичните характеристики на продукта. Прилагането на 
показателите за безопасна употреба трябва да се оценява въз основа на 
характеристиките на продукта, за да се гарантира неговата автентичност. Някои 
продукти могат да се прилагат само в болнични заведения. По този начин 
прилагането на показателите за безопасна употреба за тези продукти не допринася 
много за безопасността на пациентите и може да доведе до отлагане на достъпа до 
тези продукти.
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Изменение 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
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. 

Or. en

Обосновка

Трябва да се разработи ефективна система за идентификация и проверяване на 
автентичността на лекарствените продукти въз основа на оценка на риска съгласно 
член 54а, параграф 4. При определяне на показателите за безопасна употреба трябва 
да се вземат предвид специфичните характеристики на продукта. Прилагането на 
показателите за безопасна употреба трябва да се оценява въз основа на 
характеристиките на продукта, за да се гарантира неговата автентичност. Някои 
продукти могат да се прилагат само в болнични заведения. По този начин 
прилагането на показателите за безопасна употреба за тези продукти не допринася 
много за безопасността на пациентите и може да доведе до отлагане на достъпа до 
тези продукти.
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Изменение 83
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 – буква о)

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, различни от 
радиофармацевтици, които поради 
техните специфични свойства не са 
подходящи за продажба от търговци 
на едро и аптеки, и следователно се 
доставят от производителя 
директно на лечебните заведения, 
където се прилагат непосредствено 
на пациентите, отпускани по лекарско 
предписание, както е определено в дял 
VI.“

Or. de

Изменение 84
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 – буква о)

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, различни от 
радиофармацевтици."
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Or. it

Обосновка

Важно е да се гарантира автентичността на всички видове лекарства, независимо 
дали те се отпускат по лекарско предписание или не. Всички лекарства - както тези, 
за които се изисква лекарско предписание, така и тези, за които то не се изисква - са 
специални продукти, които ако бъдат фалшифицирани, могат да доведат до пагубни 
последствия за здравето на човека. Освен това на национално и европейско равнище се 
разпространява все повече явлението, при което лекарствата преминават от една 
категория в друга, т.е. от лекарствени продукти, за които се изисква лекарско 
предписание, стават лекарствени продукти, за които не се изисква лекарско 
предписание.

Изменение 85
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Директива 2001/83/ЕО
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.

Or. de

Изменение 86
Judith A. Merkies

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба 
се считат за еквивалентни, когато 
предлагат същото равнище на 
ефективност за гарантиране на 
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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.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че съответните 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.

Изменение 87
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 2 – буква б – алинея 1 a (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.
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Or. en

Обосновка

За да се гарантира, че съответните 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 88
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 2 – буква в a (нова)

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. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 89
Judith A. Merkies

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Показателите за безопасна употреба, 
посочени в член 54, буква о), се 
прилагат, без да се прави разлика 
между каналите за дистрибуция.

Or. en

Обосновка

Ако за определени лекарствени продукти е посочено, че се нуждаят от допълнителна 
защита на безопасността, тази защита следва да се прилага независимо от канала за 
дистрибуция, за да се избегне излишно объркване.

Изменение 90
Frédérique Ries

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – 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 
производство и потребителите.

Or. en

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. 
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Изменение 91
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 1

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 мерките, 
необходими за прилагането на член 54, 
буква о) и на параграфи 1 и 2 от същия 
член. Преди да предложи специфична 
мярка в съответствие с член 54, буква 
о), Комисията изготвя публична 
оценка на въздействието за разходите 
и ползите от съществуващите 
показатели за безопасна употреба и 
провежда консултации със страните, 
участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба.

Or. en

Обосновка

Съществуват редица възможности за използване на показателите за безопасна 
употреба за проверка на автентичността на лекарствените продукти, като 
например едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, радиочестотна 
идентификация (RFID) и др. Също така на национално равнище са стартирани  
пилотни проекти за оценка на ползите от тези показатели. Преди да се избере 
конкретен показател за безопасна употреба, Комисията следва да извърши оценка на 
въздействието, за да прецени всички "за" и "против" на понастоящем наличните на 
пазара показатели за безопасна употреба, и тя трябва да разгледа съществуващия 
опит и резултати от изпълнените пилотни проекти.

Изменение 92
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 а - параграф 4
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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. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, като я допълват, 
се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 121, параграф 2а.

4. Комисията приема 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 на настоящата 
директива, като я допълват, се приемат 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 121, параграф 2а.

Or. it

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 93
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 – параграф 4 – алинея 2 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да приеме мярка за прилагане 
на член 54, буква о), Комисията  
извършва публична оценка на 
въздействието на разходите и 
ползите от съществуващите 
показатели за безопасна употреба и се 
консултира с всички заинтересовани 
страни, участващи в прилагането и 
използването на тези показатели за 
безопасна употреба.

Or. de

Обосновка

Съществуват различни възможности по отношение на показателите за безопасна 
употреба: едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, и др. На национално 
равнище се изпълняват пилотни проекти, с цел оценка на различните предимства на 
показателите за безопасна употреба. Комисията следва да извърши оценка на всички 
показатели за безопасна употреба, налични на пазара, преди да избере конкретен 
показател за безопасна употреба.

Изменение 94
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – параграф 4 – алинея 3 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

де) 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.

Or. en
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Изменение 95
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – 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 от използването на 
технологията за борба срещу 
фалшифицирането на лекарствени 
продукти."

Or. it

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 96
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 а – параграф 4 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки гарантират 
защитата на собствеността и 
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поверителността на данните, 
извлечени при прилагането на 
показателите за безопасна употреба, 
с цел идентифициране на лекарствени 
продукти.

Or. de

Обосновка

Съществуват различни възможности по отношение на показателите за безопасна 
употреба: едноизмерен код, матрица с данни, печати, холограми, и др. На национално 
равнище се изпълняват пилотни проекти, с цел оценка на различните предимства на 
показателите за безопасна употреба. Комисията следва да извърши оценка на всички 
показатели за безопасна употреба, налични на пазара, преди да избере конкретен 
показател за безопасна употреба. 

Изменение 97
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 9
Директива 2001/83/ЕО
Член 54 a – 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 от използването на 
показателите за безопасна употреба 
за проверка на автентичността на 
лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

В резултат на използването на показателите за безопасна употреба за проверка на 
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автентичността на лекарствените продукти се получават данни, които могат да се 
считат за чувствителни лични или търговски данни. Правата на собственост върху 
тези данни трябва да се зачитат. Предоставянето на информация, свързана с 
приемането на лекарства от лица, следва да се урежда със съответни закони за 
защита на данните и национални етични правила за опазване на професионалната 
тайна.

Изменение 98
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) 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 на настоящия 
член.

Or. en

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. 
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Изменение 99
Frédérique Ries

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от [вмъква се конкретна 
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. Серийният 
номер следва да бъде включен в 
международно признат и 
хармонизиран стандарт за кодиране.

Or. en

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 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) За преходен период от 3 години
показателите за безопасна употреба 
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се считат за еквивалентни, ако 
осигуряват същата възможност  за 
гарантиране на идентификацията, 
автентичността и непрекъснатата 
проследимост на лекарствения 
продукт, без да е необходимо да се 
отваря първичната опаковка, или ако 
затрудняват в същата степен 
фалшифицирането на продукта.  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.

Or. de

Обосновка

Важно е да се гарантира, че в бъдеще в целия ЕС ще съществува единен показател за 
безопасна употреба.

Изменение 101
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 - параграф 9
Директива 2001/83/ЕО
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 
връзка с индивидуалните разрешения, 
предоставени съгласно параграф 1.“

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

Or. el

Изменение 102
Vicky Ford

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква a
Директива 2001/83/ЕО
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;“;

Or. en

Изменение 103
Jorgo Chatzimarkakis

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква б а) (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 80 – параграф 1 - буква й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) добавя се следната буква й):
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"й) те трябва да информират 
титуляря на разрешението за пускане 
на пазара на лекарствен продукт, по 
негово искане, за получени от тях 
поръчки за лекарствени продукти. 
Информацията съгласно първото 
изречение трябва да включва най-
малкото името и адреса на лицето, 
даващо поръчката, както и данните, 
посочени в буква д), 1-4 тире."

Or. de

Изменение 104
Amalia Sartori

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Както за ексципиентите, така и за активните фармацевтични съставки следва да се 
използват съответни добри производствени практики, разработени на европейско 
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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.

Изменение 105
Amalia Sartori

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

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.

Or. en

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.
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Изменение 106
Vicky Ford

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

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.

Or. en

Изменение 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 14 a (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Заглавие VII a (ново) – Член 85 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следният дял VIIa и член 85в се 
вмъкват след член 85б:

ДЯЛ VIIа

ПРОДАЖБИ ПО ИНТЕРНЕТ

Член 85 в

1. Комисията приема делегирани актове 
за логотип на Общността за заглавните 
страници на фармацевтичните 
интернет сайтове, което да помогне на 
обществеността да разпознае дали даден 
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уебсайт, който предлага за продажба 
лекарствени продукти, е свързан с 
регистрирана аптека. Логотипът е 
свързан с централен уебсайт на 
равнището на държавата-членка, който 
се създава от нея и който позволява на 
посетителя да провери автентичността 
на логотипа и предоставя съществена 
информация относно рисковете, свързани 
с покупката на лекарствени продукти по 
интернет. 

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.

2. Държавите-членки вземат подходящи 
мерки за гарантиране, че всички 
регистрирани фармацевтични интернет 
сайтове, свързани с аптеки на тяхна 
територия, съдържат посочения в 
параграф 1 логотип на Общността, за 
предотвратяване използването на този 
логотип от страна на нерегистрирани 
фармацевтични интернет сайтове, 
както и за свързване с централния 
уебсайт, посочен в параграф 1. 

Or. en

Обосновка

Интернет е най-голямата входяща точка за фалшифицирани лекарствени продукти в 
ЕС, и следователно трябва да бъде включен в настоящата директива.

Изменение 108
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 14 а (нова)
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 - параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

14a) В член 88, след параграф 1 се 
вмъква следния параграф 1а:
"1а. Държавите-членки, в 
сътрудничество с Комисията и след 
консултации със заинтересованите 
страни, изготвят информационна 
стратегия за надеждността на 
доставчиците на лекарствени 
продукти. Тази стратегия следва да 
взема предвид различните национални 
законодателства, уреждащи  
доставката на лекарствени 
продукти, както и риска, свързан с 
някои начини на доставка на 
лекарства, като например 
незаконните интернет канали." 

Or. it

Обосновка

Интернет е основен източник на фалшифицирани лекарства. Обществеността 
трябва да бъде предупредена за рисковете във връзка със закупуването на лекарства 
чрез незаконни канали за дистрибуция. Следователно е желателно да се организират 
образователни кампании по този въпрос на национално и европейско равнище.

Изменение 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.  
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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.

Or. de

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 110
Vicky Ford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) В член 97 се добавя следния 
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 
рисковете, свързани със закупуването 
на фалшифицирани лекарствени 
продукти по интернет.
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Or. en

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 е в техен 
висш 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 111
Patrizia Toia

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 16
Директива 2001/83/ЕО
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.

Or. it

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.
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Изменение 112
Ioannis A. Tsoukalas

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

7. Ако от резултатите от посочената в 
параграф 1 проверка следва, че 
съответното лице не се придържа към 
предвидените в законодателството на 
Общността принципи и ръководства за 
добри производствени практики или 
добри дистрибуторски практики, 
информацията се въвежда в базата 
данни на Общността, посочена в 
параграф 6, и процесите на 
производство и дистрибуция трябва 
да бъдат спрени незабавно.“

Or. el

Изменение 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 – точка 17
Директива 2001/83/ЕО
Член 118 в a (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 
фалшифицирани лекарства. Тази 
конвенция обхваща аспектите на
фалшифицирането и трафика на 
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фалшифицирани лекарствени 
продукти от гледна точка на 
гражданското и наказателното 
право.

Or. en

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 114
Vicky Ford

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]. Въпреки 
това държавите-членки прилагат:

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

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 
доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 

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

параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 24 
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 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.

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.

Or. en



AM\804377BG.doc 59/59 PE439.067v01-00

BG

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. 


