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КРАТКА ОБОСНОВКА

Пускането на фалщифицирани лекарствени продукти в законната мрежа за доставки 
представлява опасност в рамките на европейската фармацевтична промишленост, 
доколкото тя подкопава сигурността на гражданите по отношение на качеството на 
лекарствените продукти, които намират в аптеките и в останалите места на законна 
диструбуция.  

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

Въпреки че в Европа това явление е все още ограничено в сравнение с други райони по 
света, и по-специално в Африка, някои елементи ни карат да считаме, че е наложителна 
спешна и строга намеса от страна на Европейския съюз. 

Първият елемент, който е повод за безпокойство, е че се променя профилът на риска. 
Докато по-рано се подправяха предимно лекарствените продукти, наричани още „на 
начин на живот“, понастоящем се наблюдава значитлено увеличение на подправянето 
на иновативни и животоспасяващи лекарствени продукти. 

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

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

Въпреки че Европейската комисия възприе и с настоящото предложение изказа като 
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свои безпокойствата, които Европейският парламент беше изразил в писмена 
декларация номер 61 от 2006 г. относно „активните фармацевтични съставки“, остават 
някои въпроси, които би било добре да се изяснят и подчертаят.

Преди всичко, считаме за важно да е налице ясно и недвусмислено определение не 
само на предмета на предложението, т.е. на „фалшифициран лекарствен продукт“, но и 
на всички субекти, участващи във вегигата на дистрибуция, като търговци и 
посредници, които трябва да имат разрешително за извършване на дейност, като 
спазват режим на добри практики, на същото основание както и производителите и 
дистрибуторите. Това трябва да важи и за съответните търговци, които трябва да са 
обвързани от ясни задължения и подлагани на строги проверки.

Изглежда необходимо не само да бъдат засилени и генерализирани проверките на 
производствени обекти, които изнасят фармацевтични суровини, в т.ч. активни 
съставки, с цел да се установи със сигурност спазването на добри прозиводствени 
практики, но и да се гарантира общественото здраве чрез една ефикасна система на 
проследимост.

Ако от една страна приемаме благосклонно предложението за създаване на система за 
взаимно признаване с онези държави износителки, които гарантират качество на 
прозиводството, сравнимо с това в ЕС, от друга страна е важно да се промени 
предложението на Комисията, за да се гарантира, че първатапроверка in loco се 
извършва преди включването на съответната държава в списъка, а не в рамките на 
следващите три години. По този начин ще бъде възможно предоставените от тези 
държави гаранции да бъдат действително проверени, преди да им бъде разрешено да 
пускат продукти на европейския пазар.

Прекалено слаба изглежда гаранцията, която се изисква от производителите, които не 
произхожват от държави, с които ЕС е подписала горепосоченото споразумение. В 
действителност, техният износ за Европа е позволен, при условие че разполагат с 
писмено потвърждение за качеството на продукцията от съответната трета страна 
износител. Очевидно е, че тази процедура не само не дава никаква действителна 
гаранция, но и би била възпиращ фактор за съответната държава да сключи договори за 
взаимно признаване с ЕС. 

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

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

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

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

Разпространението на предлагането на лекарствени продукти чрез интернет 
поражда дълбока загриженост. При все това, предвид липсата на проучване, което 
да предостави ясна картина на това явление, разширяването на настоящото 
предложение, така че то да обхване и тази област, би имало обратен ефект. 
Следователно би било целесъобразно да се поиска от различните институционални 
субекти да анализират тази проблематика и − в случай че това се окаже необходимо, 
да представи законодателно предложение, което да е в състояние да се справи 
напълно с това предизвикателство.
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Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

Вкарването на фалшифицирани лекарствени продукти в законната мрежа за 
доставки е не само източник на много голяма опасност за общественото здраве, но и 
повод за сериозно безпокойство за този европейски промишлен сектор и особено за 
малките и средни предприятия в него. Поради това е необходимо да се защитят 
правата на интелектуална и индустриална собственост с цел да се гарантират 
значителните инвестиции за изследвания и развитие, насърчавани от европейската 
фармацевтична промишленост. 

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Днешната дистрибуторска мрежа за 
лекарствени продукти е все по-сложна и 
в нея се включват много участници, 
които не са задължително дистрибутори 
на едро съгласно посоченото в 
Директива 2001/83/ЕО определение. За 
да се гарантира надеждността на 
дистрибуторската мрежа, 
фармацевтичното законодателство 
следва да обхваща всички участници в 
дистрибуторската мрежа: това включва 
не само дистрибуторите, които 

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

не само дистрибуторите, които 
осигуряват, притежават, складират и 
доставят продукти, но и лицата, 
участващи в сделките, без да боравят с 
продуктите, като търговците и 
посредниците. За тях следва да се 
въведе ясно и недвусмислено 
определение, което определя техните 
отговорноси и те следва да подлежат 
на пропорционални правила, за да може 
чрез всякакви практически средства да 
се изключи възможността лекарствените 
продукти, които са с фалшифицирана 
идентичност, хронология или източник 
да навлизат в законната мрежа за 
доставки в Общността. В частност е 
необходимо тези субекти да 
разполагат с редовен лиценз за 
упражняваната от тях дейност, 
като последната съответства на 
добрите практики, определени от 
Комисията в сътрудничество с 
агенцията и с органите на 
държавите-членки, аналогично с 
лицензите, които са в сила за 
производителите и диструбуторите 
на лекарствени продукти.

Or. it

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро. За да може  системата наистина да гарантира общественото здраве на 
европейските граждани е от съществено значение да се очертаят ясно 
отговорностите на различните участници и всички те да бъдат подложени на строга 
система на акредитиране, контрол и добри практики. Това трябва да важи също и за 
съответните търговци.
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Изменение 4

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 специално внимание на 
особеностите, характерни за някои 
продукти или категории от продукти, 
като генеричните лекарства, лекарства, 
продавани без рецепта, както и 
лекарствените продукти, продавани 
пряко и без никакъв посредник от 
производителя на заведението, в 
което лекарственият продукт се дава 
на пациентите. Това включва риска от 
фалшификации с оглед на тяхната цена 
и предходно разпространение на 
територията на Общността и извън нея, 
както и последиците от 
фалшификациите за общественото 
здраве във връзка с конкретните 
характеристики на съответните 
продукти или тежестта на 
заболяванията, чието лечение предстои.

Or. it

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 
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избягват несъразмерно високи разходи. Например налагането на тези показатели за 
продукти, продавани директно, без посредник от производителя на здравното 
заведение, което предписва лекарствата на пациенти, може да има ефект, обратен 
на желания.

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

За да се гарантира общественото здраве, производствените обекти трябва да бъдат 
проверявани от компетентните органи на държавите-членки, в сътрудничество с 
ЕМЕА. Евентуалното наличие на множество акредитирани частни организации би 
намалило сигурността на качеството на проверките, би внесло объркване за това, кой 
носи отговорността за точността на резултатите от проверките, и би създало 
опасна клиентска връзка между проверяваното предприятие и проверяващата 
инстанция, което може да доведе до случаи на корупция.
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Изменение 6

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) За да се гарантира висока степен 
на защита на общественото здраве, 
производителят на активни 
фармацевтични съставки 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 спазването на 
добри производствени практики 
посредством задължителни и 
периодични проверки, които се 
извършват от компетентни органи 
на Общността или от органи, с 
които са в сила споразумения за 
взаимно признаване, които се 
отнасят и до активните 
фармацевтични съставки. 

Or. it

Обосновка

Сигурността по отношение на  произхода и качеството на активните 
фармацевтични съставки е от съществено значение. За да се гарантира спазването 
на добри производствени практики е необходимо да се извършват строги и редовни 
проверки на местата на производство.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1) В член 1, след точка 5 се вмъква 
следната точка 5а:

„5а) фалшифициран лекарствен 
продукт:

всеки лекарствен продукт, в които се 
наблюдава умишлена и преднамерена 
фалшификация на:

а) идентичността, в т.ч. неговата 
опаковка, етикетиране, наименование 
и състав, както по отношение на 
компонентите, в т.ч. ексципиентите 
и активните съставки, като и по 
отношение на тяхното дозиране;
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б) произхода, в т.ч. производителят, 
държавата на производство, 
държавата на произход, 
притежателят на разрешително за 
пускане на пазара;

в) хронология, включително 
регистрите и документите, които 
позволяват да се идентифицира 
дистрибуторската верига.

Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и с органите на 
държавите-членки, актуализира това 
определение въз основа на научно-
техническия прогрес и на 
международните конвенции.“

Or. it

Обосновка

За да се води ефикасна борба с пускането на фалщифицирани лекарствени продукти в 
законната мрежа за доставки е от съществено значение да е налице ясно и 
изчерпателно определение на това какво се разбира под „фалшифициран лекарствен 
продукт“. Това важи и с оглед засилване на санкциите. Цлесъобразно е от 
определението да бъдат изключени евентуалните производствени грешки.  

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 1, след точка 17а се вмъква 
следната точка 17б:

„17б. посредничество по отношение 
на лекарствени продукти: 
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всички дейности, която не включват 
притежанието и/или физическото 
манипулиране на лекарствени 
продукти и които се състоят в 
договарянето, от независима позиция 
и от името на друг субект, на 
продажбата или закупуването на 
лекарствени продукти, или в 
осъществяване на фактуриране от 
името на друг субект или всякакъв 
друг вид посредничество в областта 
на лекарствените продукти, с 
изключение на дистрибуцията на едро 
и на продажбата на дребно“.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 10

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

Текст на Комисията Изменение

"е) да се придържа към принципите и 
ръководството за добра производствена 
практика на лекарствени продукти и да 
използва като изходни материали само 
активните вещества, които са били 
произведени в съответствие с 
подробното ръководство за добра 
производствена практика за изходни 
материали.  За тази цел титулярят на 
разрешението за производство 
проверява самостоятелно или чрез 

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

осъществява в съответствие с 
действащите в Общността насоки и 
стандарти за добра производствена 
практика, чрез извършването на 
задължителни проверки от 
компетентните органи на 
Общността или от органи, с които са 
в сила споразумения за взаимно 
признаване, които се отнасят и до 
активните фармацевтични 
съставки." 

Or. it

Обосновка

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

Изменение 11

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

Текст на Комисията Изменение

ба) Добавя се следната буква з): 

"з) продължава да носи законова 
отговорност за точността на 
резултатите от извършените или 
поисканите от него проверки и 
контрол и не се допуска никакво 
делегиране на отговорност."

Or. it

Обосновка

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

Изменение 12

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

Текст на Комисията Изменение

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

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

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

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

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 13

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 7
Директива 2001/83/EО
Член 52б -параграф 1

Текст на Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 14

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

Текст на Комисията Изменение

о) показатели за безопасна употреба, 
които дават възможност да се 
гарантират идентификацията, 

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

автентичността и проследимостта на 
лекарствените продукти, отпускани по 
лекарско предписание, както е 
определено в дял VI, различни от 
радиофармацевтици и лекарствени 
продукти, които се продават 
директно и без никакво 
посреничество на производителя в 
заведението, в което лекарственият 
продукт се дава на пациентите; въз 
основата на анализ на всеки отделен 
случай показателите за безопасна 
употреба могат да се прилагат и за 
лекарствени продукти, продавани без 
лекарско предписание, когато 
свързаният с продукта риск показва, 
на базата на критериите, предвидени 
в член 54а, параграф 4, че е налице 
разумно основание да се счита, че 
продуктът може да е 
фалшифициран."  

Or. it

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, без посредник от производителя на здравното 
заведение, което предписва лекарствата на пациенти, може да има ефект, обратен 
на желания.

Изменение 15

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

Текст на Комисията Изменение

8а) В член 54 се добавя следната буква 
п):
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"п) с цел гарантиране на 
проследимостта на активната 
съставка, посочване на произхода 
(страна, предприятие, производствен 
обект)."

Or. it

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, без посредник от производителя на здравното 
заведение, което предписва лекарствата на пациенти, може да има ефект, обратен 
на желания.

Изменение 16

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

Текст на Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 17

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 9
Директива 2001/83/EО
Член 54а - параграф 4 - трета алинея - буква е) (нова)

Текст на Комисията Изменение

е) сложността на дистрибуторската 
мрежа. 

Or. it

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, без посредник от производителя на здравното 
заведение, което предписва лекарствата на пациенти, може да има ефект, обратен 
на желания.

Изменение 18

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 11
Директива 2001/83/EО
Дял VII

Текст на Комисията Изменение

„Дистрибуция и търговия на едро с 
лекарствени продукти“;

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

Or. it
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Обосновка

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

Изменение 19

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

Текст на Комисията Изменение

12а) В член 77 параграф 6 се заменя 
със следното:
"6. Държавата-членка, която е 
предоставила посоченото в параграф 
1 разрешение, го прекратява или 
отменя, след като информира 
притежателя на разрешението, в 
случай, че не бъдат изпълнени 
условията, при които разрешението е 
дадено или ако разрешението не се 
използва за период по-дълъг от 3
години, освен когато това 
неизползване се дължи на разумно 
необходимото време за изпълнение на 
задълженията, наложени от 
настоящата директива, и незабавно 
информира за това другите държави-
членки и Комисията."

Or. it

Обосновка

В много държави-членки съществуват разрешения за дистрибуция на едро, които 
понастоящем не се използват. Това изкуствено завишава броя на лицата и излишно 
усложнява пазара, и следователно - упражняването на контрол. Въпреки това е 
важно това прекратяване и отменяне на разрешения да се избягва в случаи, когато 
причината за бездействието е разумно необходимото време за изпълнение на 
задълженията, произтичащи от настоящата директива. Затова е важно 
притежателят на разрешението да бъде информиран предварително, с цел да се 
избегне необосновано прекратяване на разрешението.
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Изменение 20

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

Текст на Комисията Изменение

12б) След член 79 се добавя следния 
член 79а:
"Член 79б
Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и органите на държавите-
членки, определя необходимите 
правила и критерии за получаване на 
лиценз за търговия и посредничество 
в областта на лекарствените 
продукти.
Кандидатът трябва да изпълни най-
малко следните минимални условия:
а) да има постоянен адрес и да 
предостави координати, които да 
гарантират ясна и недвусмислена 
идентификация на неговото 
официално търговско или 
посредническо седалище.
б) да се задължи да гарантира, че ще 
извършва дейност само с лица или 
организации, които притежават 
реквизити, отговарящи на 
задълженията по член 80."

Or. it

Обосновка

За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се 
вземат предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на 
едро и всички те да бъдат подложени на строга система за акредитация, контрол и 
добри практики. Това трябва да важи също и за съответните търговци.
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Изменение 21

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

Текст на Комисията Изменение

-а) Уводна част се заменя със 
следното:
"Титулярят на разрешение за 
дистрибуция, титулярят на 
разрешение за търговия и титулярят 
на разрешение за посредничество в 
областта на лекарствените 
продукти трябва да отговарят най-
малко на следните условия:"

Or. it

Обосновка

Същата.

Изменение 22

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

Текст на 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,
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– получено, доставено или 
изтъргувано количество,

– получено, доставено или 
изтъргувано количество,

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

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

Or. it

Обосновка

Същата.

Изменение 23

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

Текст на Комисията Изменение

аа) буква ж) се заменя със следното:
"ж) да се придържа съответно към 
предвидените в член 84 принципи и
насоки за добри практики на 
дистрибуция, търговия и 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти."

Or. it

Обосновка

Същата.

Изменение 24

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

Текст на Комисията Изменение

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

орган за получаваните, търгуваните 
или пласираните чрез посредничество 
продукти, които определят като 
незаконни или за които имат 
подозрения, че са незаконни, като дават 
някоя от следните информации:

Or. it

Обосновка

Същата.

Изменение 25

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

Текст на Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

Сигурността на произхода и на качеството на активните фармацевтични съставки е 
от съществено значение. За да се гарантира спазването на добрите производствени 
практики, е необходимо всеки засегнат субект да има разрешение за извършване на 
дейност и да бъде подложен на строги и точни проверки. 
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Изменение 26

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

Текст на Комисията Изменение

13а) Член 84 се заменя със следното:

"Член 84

Комисията публикува насоки за добри 
практики за дистрибуция, търговия и 
посредничество в областта на 
лекарствените продукти. За тази цел 
тя се консултира с Комитета за 
патентованите лекарствени 
продукти  и Фармацевтичния 
комитет, създаден с решение 
75/320/ЕИО на Съвета1."

1 ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 23.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 27

Предложение за директива - акт за изменение
Член 1 - точка 14
Директива 2001/83/EО
Член 85б (нов)

Текст на Комисията Изменение

Лицата, търгуващи с лекарствени 
продукти, гарантират, че търгуваните 
лекарствени продукти влизат в обхвата 
на разрешение за пускане на пазара, 

Лицата, търгуващи или 
осъществяващи посредничество във 
връзка с лекарствени продукти, 
гарантират, че търгуваните лекарствени 
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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).

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. it

Обосновка
За да се гарантира безопасността на фармацевтичните продукти, е важно да се вземат 
предвид всички лица, които работят в сектора, а не само дистрибуторите на едро. 
Препратката към член 85, букви г)—з) се заличава, тъй като вече е включена в 
изменението на член 80.

Изменение 28

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 12а (нова)
Директива 2001/83/EО
Член 97 – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а) В член 97 се добавя следния 
параграф 6:
„6. Комисията, в сътрудничество с 
агенцията и с националните органи, 
насърчава провеждането на 
периодични кампании за информиране 
на обществеността чрез различни 
средства за масова информация 
(печат, телевизия, радио, интернет), 
с цел да се повиши осведомеността на 
гражданите относно опасностите, 
свързани със закупуването на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти по интернет, както и 
относно това, как те да се уверят, че 
продуктите в мрежата се предлагат 
от лица, които са част от законната 
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мрежа за доставки.“ 

Or. it

Обосновка

Разпространението на предлагането на лекарствени продукти чрез интернет 
поражда дълбока загриженост. До получаването на количествени и качествени данни 
относно разпространението на явлението е важно да се повиши осведомеността на 
обществеността относно опасностите, свързани с тези практики, както и относно 
начините за разпознаване на оторизираните онлайн аптеки от незаконните 
дистрибутори. 

Изменение 29

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) Параграф -1 се заменя със 
следното: 
„1. В координация с агенцията 
компетентните органи на 
заинтересованата държава-членка 
гарантират посредством 
многократни проверки и при 
необходимост проверки без 
предварително предупреждение, че са 
спазени законовите разпоредби 
относно лекарствените продукти, 
като при необходимост изискват от 
официална лаборатория за контрол 
на лекарствените продукти или друга 
лаборатория, определена за тази цел, 
да проведе изследвания на проби. 
Проверките се извършват от 
длъжностни лица, определени от 
компетентните органи, които 
трябва да бъдат упълномощени за 
следното:
а) да извършват проверки на 
производствени и търговски обекти, 
както и лаборатории, на които 
титулярят на разрешителното за 
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производство е възложил 
извършването на контрол, в 
съответствие с член 20;
б) да вземат проби;
в) да се запознават с всички 
документи, свързани с обекта, 
подложен на проверка, без да се 
накърняват разпоредбите, действащи 
в държавите-членки от 21 май 1975 г., 
които ограничават това правомощие 
по отношение на описанието на 
начина на приготвяне.“

Or. it

Обосновка

От първостепенно значение за гарантирането на безопасността на 
фармацевтичните продукти е  системата за инспекции да бъде засилена и да стане 
общоприложима.

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Обосновка

Вж. обосновка към изменение 29.

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Провелият проверката компетентен 
орган предава съдържанието на тези 
доклади на производителя, вносителя, 
титуляря на разрешение за пускане на 
пазара, дистрибутора на едро, подложен 
на проверка, или титуляря на 
разрешително за търговия, или 
титуляря на разрешителното за 
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посредническа дейност.
Преди приемането на доклада 
компетентният орган предоставя 
възможност на съответния 
производител, вносител, титуляр на 
разрешително за пускане на пазара или
дистрибутор на едро да представи 
коментарите си.

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 32

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 15 –  буква в) 
Директива 2001/83/EО 
Член 111 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it
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Изменение 35

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Вследствие на искане, отправено от 
трета страна, и след положителен 
резултат от проверката, проведена 
от отговорния орган въз основа на 
член 111а, Комисията включва 
посочената страна в списък посредством 
решение, ако нейната регулаторна рамка 
относно активните вещества, изнасяни в 
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тази в Общността. Вземат се предвид 
по-специално:

Общността, съответният й контрол и 
правоприлагане гарантират защита на 
общественото здраве, равностойна на 
тази в Общността. Вземат се предвид 
по-специално:

Or. it

Обосновка

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

Изменение 37

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. В сътрудничество с агенцията и 
компетентните органи на държавите-
членки Комисията проверява редовно 
дали са спазени определените в 
параграф 1 условия. Първата проверка 
се провежда, с оглед да се потвърди 
спазването на предвидените в 
параграф 1 критерии, и редовно, най-
малко веднъж на всеки три години, се 
провеждат повторни проверки.

Or. it

Обосновка

Поради предвиденото в член 51, параграф 2 освобождаване фактът, че първата 
проверка се провежда не по-късно от 3 години след включването на третата 
държава в предвидения в член 111б списък, би означавал, че тези продукти се пускат 
на европейския пазар и следователно се разпространяват до обществеността без 
никакъв контрол. 
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Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Обосновка

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

Изменение 39

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите-членки определят правилата 
за санкциите, приложими при 
нарушения на националните 
разпоредби, приети съгласно 
настоящата директива, и предприемат 
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всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и
възпиращи. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [вмъква се 
конкретната дата 18 месеца след 
публикуването] и незабавно съобщават 
за всяко допълнително изменение, което 
ги засяга.

всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното изпълнение. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални, възпиращи 
и равностойни. Държавите-членки 
уведомяват Комисията за тези 
разпоредби най-късно до [вмъква се 
конкретната дата 6 месеца след 
публикуването] и незабавно съобщават 
за всяко допълнително изменение, което 
ги засяга.

Or. it

Обосновка

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

Изменение 40

Предложение за директива – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – първа, втора и трета алинея

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 

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

Въпреки това държавите-членки 
прилагат:

Въпреки това държавите-членки 
прилагат:

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

а) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграф 4, 
доколкото това се отнася до член 46, 
параграф 2, буква б) и член 46б, 
параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО, 
изменена с настоящата директива, 
считано от [вмъква се конкретна дата 6 
месеца след публикуването];

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

б) разпоредбите, необходими за 
спазването на член 1, параграфи 6, 8 и 9, 
считано от [вмъква се конкретна дата 12 
месеца след публикуването].

Or. it

Обосновка

Предвид значителната опасност както за общественото здраве, така и за 
отношенията на доверие, които обединяват пациенти, фармацевти и производители, 
е необходимо разпоредбите на настоящата директива да бъдат приложени в 
изключително кратки срокове. Един срок от още 4 години от приемането на 
настоящото предложение до прилагането на разпоредбите в него би означавал 
запазване на настоящото положение до 2015 г.  Една такава хипотеза, при липсата 
на обща система за инспекции на производствените обекти извън Общността, би 
била недопустима и необоснована.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В срок до дванадесет месеца от 
публикуването Комисията, в 
сътрудничество с агенцията и с 
органите на държавите-членки, 
изготвя качествено и количествено 
проучване на продажбите на 
фалшифицирани лекарствени 
продукти в Европа чрез интернет и 
при необходимост представя 
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законодателно предложение с цел 
защита на здравето на европейските 
граждани.

Or. it

Обосновка

Разпространението на предлагането на фалшифицирани лекарствени продукти чрез 
интернет поражда дълбока загриженост. С оглед на защитата на общественото 
здраве и преди предприемането на евентуални законодателни действия от 
първостепенно значение е да разполагаме с количествени и качествени данни относно 
разпространението на явлението в Европа.


