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Изменение 21
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде разпространявана само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на лекарствени продукти, 
които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание, 
следва да бъде съобразена с набор от 
критерии за качество. 

(10) Следва да бъдат създадени 
разпоредби, с които се гарантира, че 
може да бъде предоставяна само 
висококачествена непромоционална по 
характер информация относно ползите и 
рисковете на разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание. Информацията следва да 
отчита нуждите и очакванията на 
пациентите, така че да им предоставя 
възможност за вземане на решение, да 
позволява пристъпването към избор, 
който се основава на факти, и да 
подобри разумното използване на 
лекарствени продукти. Следователно 
каквато и да е информация, 
предназначена за широката публика, за 
разрешени лекарствени продукти, които 
се отпускат само по лекарско 
предписание, следва да бъде съобразена 
с набор от критерии за качество. 
(Замяната на понятието 
"разпространявам" с "предоставям" се 
прилага за целия текст. Приемането на 
това изменение изисква замяната на 
понятието в целия текст.)  

Or. pt

Обосновка

Приложното поле на директивата е ограничено до разрешени лекарствени продукти. 
Информацията не се разпространява, а се предоставя на обществеността при 
необходимост. Това предполага активно търсене на информацията от страна на 
заинтересованите лица.
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Изменение 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само висококачествена 
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи, и друга ясно формулирана 
информация, свързана с лекарствения 
продукт. 

(11) За се осигурят допълнителни 
гаранции за това титулярите на 
разрешения за пускане на пазара да 
разпространяват само висококачествена 
информация и да правят разграничение 
между непромоционална по характер 
информация и реклама, следва да бъдат 
определени видовете информация, 
които могат да бъдат разпространявани. 
Целесъобразно е да се позволи на 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара да разпространяват 
съдържанието на одобрени обобщения 
на характеристиките на продукта и 
листовката с упътване, както и 
информация, която е съвместима с тези 
документи без да превишава основните 
елементи.

Or. es

Изменение 23
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. xm

Обосновка

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

Изменение 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
други кампании, извършвани от бранша 
в интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки.“; 

„4. Забраната по параграф 1 не се 
прилага при кампании за ваксинация и 
други кампании, извършвани от бранша 
в интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки, които гарантират, 
че горепосочените кампании нямат 
рекламна цел.“;

Or. es

Изменение 25
Werner Langen

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Директива 2001/83/ЕО
Член 88 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Забраната по параграф 1 не се прилага 4. Забраната по параграф 1 не се прилага 



PE439.168v01-00 6/28 AM\805365BG.doc

BG

при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки.

при кампании за ваксинация и други 
кампании, извършвани от бранша в 
интерес на общественото здраве и 
одобрени от компетентните органи на 
държавите-членки, при условие че е 
гарантирано, че тези кампании 
обслужват единствено необходими 
от медицинска гледна точка цели.

Or. de

Обосновка

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

Изменение 26
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII.

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял и при условие че 
лекарствените продукти отговарят 
на изискванията за пускане на пазара. 
Такава информация не се счита за 
реклама за целите на прилагането на дял 
VIII.

Or. de
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Обосновка

Разрешението на държавата-членка е необходимо, тъй като до момента не 
съществува юридически действащо определение на "информация", което да 
гарантира разграничение между "информация" и "реклама".  

Изменение 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII. 

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII, но се нуждае 
от предварителното разрешение на 
държавата-членка, след извършване 
на проверка, че съответната 
информация отговаря на 
изискванията за издаване на 
разрешението за пускане на 
лекарствения продукт на пазара. 
Въпросната информация не може да 
съдържа данни, които се отнасят до 
изследвания за разработване на 
лекарствени продукти, нови начини 
на употреба или свойства, които са в 
процес на проучване, или се отнасят 
до каквато и да било друга 
информация, която може да изопачи 
свойства или начини на употреба на 
лекарствения продукт или да му 
придаде нови, различни от тези, 
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които се съдържат в действащото 
разрешение за пускане на пазара на 
съответния лекарствен продукт.

Or. es

Изменение 28
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки позволяват на 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява пряко или 
непряко чрез трето лице информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII. 

1. Държавите-членки позволяват на
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара да разпространява информация, 
предназначена за широката публика или 
отделни лица, за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, при условие че това е в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия дял. Такава информация не 
се счита за реклама за целите на 
прилагането на дял VIII. 

Or. pt

Обосновка

Важно е само титулярят на разрешението за пускане на пазара да има правото да 
разпространява информация относно съответното лекарствено средство, за да се 
предотврати възникването на затруднения при определянето на отговорността в 
случай на евентуални нарушения на разпоредбите. 
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Изменение 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
власти етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт и 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните власти; преди да бъдат 
публикувани, тези версии и обобщения 
трябва да бъдат одобрени от 
съответната държава-членка, ;

Or. es

Изменение 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но ги 
представя по различен начин; 

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но ги 
представя по различен начин; тази
достъпна за широката публика версия 
не може да внася съществени 
промени по отношение на 
характеристиките, свойствата, 
ефектите и реакциите, които може 
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да притежава лекарственият 
продукт;

Or. es

Изменение 33
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но ги 
представя по различен начин; 

б) информация, която не надхвърля 
елементите в обобщението на 
характеристиките на продукта, 
етикетирането и листовката с упътване 
на лекарствения продукт и обществено 
достъпния текст на доклада за оценка, 
съставен от компетентните власти, но ги 
представя по различен начин, ако е 
налице реалистично представяне на 
рисковете и ползите от лекарствения 
продукт;

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100б – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 



AM\805365BG.doc 13/28 PE439.168v01-00

BG

отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията, радиото, печата или 
което и да било друго средство за 
масова информация, включително 
интернет радио или интернет 
телевизия. То се извършва само по 
следните канали за комуникация:

Or. es

Изменение 36
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
предписание, не се извършва по 
телевизията или радиото. То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Разпространението от титуляря на 
разрешението за пускане на пазара на 
информация сред широката публика или 
отделни лица за разрешени лекарствени 
продукти, които се отпускат по лекарско 
разписание, не се извършва нито по 
телевизията или радиото, нито във 
вестниците или предназначени за 
широката публика списания, нито 
под формата на рекламни листовки 
или приложения към тях; То се 
извършва само по следните канали за 
комуникация:

Or. pt

Обосновка

За да се осигури ясно разделение между информация и реклама, трябва да се изключат 
всички канали, чрез които информацията за лекарствени продукти може да достигне 
до широката публика, без да е поискана, така че следователно потребителите да 
трябва целенасочено да търсят информацията, която желаят да получат.
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Изменение 37
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

a) списания с техническо и научно 
съдържание в сферата на 
здравеопазването или предназначени 
за широката публика списания със 
съдържание, свързано предимно със 
здравеопазването, брошури, 
информационни листовки и други 
печатни материали, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

Or. pt

Обосновка

Der Ausdruck „gesundheitsbezogene Publikationen“ ist nicht hinreichend klar definiert und 
führt in den einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Auslegungen, wodurch die 
Gelegenheit einer Vereinheitlichung, die der Branche mehr Rechtssicherheit und den Bürgern 
der Union einheitlichen Zugang zu Informationen gewährleistet, verspielt wird. Verschiedene 
Formen gedruckten Informationsmaterials sind wichtige Informationskanäle, namentlich für 
Personen, die keinen Zugang zu Informationsinhalten, die über das Internet bereitgestellt 
werden, haben. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Informationen über 
Arzneimittel durch Printmedien nur aufgefunden werden, wenn die betreffenden Personen 
aktiv und gezielt nach solchen Veröffentlichungen suchen.

Изменение 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) публикации на здравна тематика, a) печатните публикации на здравна 
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определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица;

тематика, определени от държавата-
членка, в която се публикуват, с 
изключение на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица; под 
публикации на здравна тематика се 
разбира публикации, удостоверени 
като такива от държавата-членка, 
по такъв начин, че потребителят да 
може да ги идентифицира
недвусмислено като одобрени и 
разрешени от държавата-членка;

Or. es

Изменение 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, изрично разрешени и 
считани за такива от държавата-
членка, с изключение на нежелани 
материали, разпространявани сред 
широката публика или отделни лица; с 
тази цел, държавите-членки създават 
система за разрешаване, надзор и 
контрол на интернет сайтовете, 
които могат да предоставят 
информацията, посочена в 
настоящия член. В допълнение между 
държавите-членки се разработва 
система за бързо предупреждение за 
борба срещу интернет сайтовете, 
които нарушават разпоредбите на 
настоящата директива;

Or. es
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Изменение 40
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) интернет сайтове за лекарствени 
продукти, които са посочени от 
държавата-членка и на които тя е 
издала разрешение като източник на 
информация, с изключение на 
нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица; за разпространявани нежелани 
информационни материали се 
изгражда допълнително система за 
издаване на разрешение и за контрол;

Or. de

Изменение 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 42
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 43
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) трябва да се основава на доказани 
факти, да може да бъде проверена и да 
съдържа означение относно степента на 
достоверност на фактите;

Or. pt

Обосновка

Става дума за по-ясна формулировка.

Изменение 44
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е) трябва да е разбираема за широката 
публика или за отделните лица; освен 
това трябва да бъде обърнато особено 
внимание на потребностите на 
лицата в напреднала възраст;

Or. de

Изменение 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 47
António Fernando Correia De Campos

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100г – параграф 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Член 100д – параграф 2 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавните и междудържавни 
органи, отговорни за здравната 
администрация, трябва да създадат 
телефонна линия за персонални 
грижи за пациентите, която да се 
обслужва от работещи в сферата на 
здравеопазването, да дава 
възможност за консултации относно 
тълкуването на информацията, 
която се съдържа в листовката с 
упътвания, съвместимостта с други 
лекарствени продукти и клиничната 
история на пациента.

Or. es

Изменение 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 51
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за саморегулация 
или за съвместна регулация или 
прибягване до помощта на такива 
органи, ако процедурите пред такива 
органи са възможни в допълнение към 
съдебните или административни 
производства, които съществуват в 
държавите-членки.

Методите могат да включват 
доброволчески контрол на 
информацията за лекарствени продукти 
от страна на органи за съвместна 
регулация или прибягване до помощта 
на такива органи, ако процедурите пред 
такива органи са възможни в 
допълнение към съдебните или 
административни производства, които 
съществуват в държавите-членки.

Or. pt

Обосновка

В сектора може да възникнат конфликти на интереси по този въпрос, поради което 
механизмите на саморегулация за предотвратяване на разпространението на реклама  
са непригодни и с оглед на това трябва да бъдат изключени.
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Изменение 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 53
Werner Langen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези 
уебсайтове не съдържат уеб телевизия, 
подкастове, пряка видеовръзка или 
други форми на цифрово 
разпространение на информация.

Or. de

Изменение 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Тези сайтове 
не съдържат уеб телевизия,  нито 
файлове за подкастинг, пряка видео 
връзка или какъвто и да било друг 
формат за цифрова информация, 
който не е изрично разрешен по 
силата на настоящата директива и 
над който държавата-членка не 
упражнява надзор.

Or. es
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Изменение 55
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Интернет страници, които са 
регистрирани в съответствие с параграф 
1, не позволяват нито 
идентифицирането на отделните лица от 
широката публика, които посещават 
тези уебсайтове, нито появата на тези 
уебсайтове на нежелани материали, 
разпространявани сред широката 
публика или отделни лица. Чрез тези
уебсайтове не трябва да се 
разпространяват видеозаписи.

Or. pt

Обосновка

Понятието "уеб телевизия" може да доведе до подвеждащи тълкувания относно 
други приложения на технологията. Видеозаписите трябва да бъдат забранени, тъй 
като чрез тях може да бъдат разпространявани емоционално украсени и субективни 
послания и рекламни материали, включително и под предлог, че се предоставят 
информативни материали.

Изменение 56
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 57
António Fernando Correia De Campos

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Държавите-членки поставят 
изискване, според което:

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

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

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es


