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КРАТКА ОБОСНОВКА

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

Тези цели трябва да бъдат постигнати, като

 се осигури високо качество на информацията, посредством последователно 
прилагане на ясно определени стандарти на цялата територия на Общността;

 се създадат възможности за предоставяне на информация посредством канали, които 
обслужват потребностите и възможностите на различни категории пациенти;

 се даде възможност на титулярите на разрешения за пускане на пазара да 
предоставят по разбираем начин обективна и непромоционална информация относно 
ползите и рисковете от техните лекарства;

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

Относно целите в подробности:

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

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

Освен това, поради липсата на единни условия за съдържанието на информацията, 
държавите-членки са приели различни правила и практики във връзка с предоставянето 
й. Резултатът от това е, че информацията относно лекарствените продукти не е еднакво 
достъпна за всички. 
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Предприемането на мерки в тази област в момента е от особено значение, защото 
техническият прогрес дава възможност на гражданите да получават информация от 
Интернет (но и несъзнателно да  четат реклама) от цял свят и по този начин да се 
сблъскват с подвеждаща и недостатъчно подробна информация. Поради тази причина 
докладчикът счита, че спешно е необходимо това да се промени и на гражданите да се 
предоставя надеждна и непромоционална информация, съобразена с разпоредбите на 
ЕС . Чрез сертифициране на  информацията  ЕС трябва да се противопостави на
подвеждащата реклама, която циркулира в Интернет. 

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

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

Докладчикът разбира, че са необходими механизми за мониторинг, които да осигуряват 
спазването на единни стандарти за качество, за да гарантират висококачествена 
непромоционална информация.

Затова той приветства предложението на Комисията, да предостави на държавите-
членки избора на най-подходящи механизми за мониторинг и да приеме  като основно 
правило мониторингът да се извършва след разпространяването на информацията, 
понеже това е най - ефективният и най – небюрократичен начин.

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност.

(4) Опитът, придобит при прилагането 
на настоящата правна рамка показва 
също, че някои от ограниченията върху 
възможностите за предоставяне на 
информация от фармацевтичните 
предприятия се дължат на факта, че 
разликата между понятието за реклама и 
това за информация не се възприема 
еднакво на територията на цялата 
Общност. В резултат на това 
гражданите в някои държави-членки 
могат да бъдат лишени от достъп на 
техния език до висококачествена, 
непромоционална информация 
относно лекарствени продукти.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 2

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни източници 
на информация за лекарствени 
продукти. Държавите-членки следва да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 

(8) За широката публика националните 
компетентни органи и работещите в 
сферата на здравеопазването следва да 
продължават да бъдат важни източници 
на информация за лекарствени 
продукти. Държавите-членки следва да 
улесняват достъпа на гражданите до 
висококачествена информация чрез 
използването на подходящи канали за 
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комуникация. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара могат 
да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението сред 
широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Следва да бъде запазена 
забраната за реклама сред широката 
публика, на лекарствени продукти, 
които се отпускат само по лекарско 
предписание.

комуникация. Титулярите на 
разрешения за пускане на пазара могат 
да бъдат ценен източник на 
непромоционална по характер 
информация по отношение на техните 
лекарствени продукти. Следователно 
настоящата директива следва да уреди 
правна рамка за разпространението сред 
широката публика на специфична 
информация за лекарствени продукти от 
титулярите на разрешения за пускане на 
пазара. Установяването на 
необходимата правна рамка за 
титулярите на разрешения за 
пускане на пазара ще увеличи 
правната сигурност за 
фармацевтичната промишленост във 
връзка с предоставянето на 
широката общественост на 
специфични видове информация 
относно лекарствените продукти.
Следва да бъде запазена забраната за 
реклама сред широката публика, на 
лекарствени продукти, които се 
отпускат само по лекарско предписание.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 4

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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. 
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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.

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

Or. en

Обосновка

Съображенията следва също така да отразяват заявената цел на предложението, а 
именно на гражданите да се позволи да ползват по правилен начин (по-рационално и 
по-безопасно) лекарствените средства и да се увеличи придържането към 
предписаните лечения. Според данните на СЗО повече от 50% от гражданите на ЕС 
приемат лекарствените средства по неправилен начин. 

Изменение 5

Предложение за директива – акт за изменение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- кореспонденция, евентуално 
придружавана от материали от 
непромоционално естество, 
необходими за отговор на специфични 
въпроси относно даден лекарствен 
продукт,

Or. de

Обосновка

Необходимо е "кореспонденция, евентуално придружавана от материали от 
непромоционално естество, необходими за отговор на специфични въпроси относно 
даден лекарствен продукт" да не представлява нито реклама по смисъла на Дял VIII, 
нито информация по смисъла на дял VIIIа. Правният статус следва да не бъде 
променян спрямо статуквото.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

съобщения (включително съобщения 
или означения като изпращаните до 
медиите или в отговор на пряко 
запитване, или посредством
разпространяване на такава 
информация чрез конференции или 
писмени комюникета и съобщения 
или отчети до акционери и/или 
регулатори) и референтни материали, 
отнасящи се например до медицински 
продукт, свързани с промени в 
опаковката, предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни мерки, 
търговски каталози, ценови листи и 
възстановяване на средствата, при 
условие че тези съобщения и 
референтни материали не включват 
промоционални претенции към 
продукта;

Or. en

Обосновка

Разясняване на приложното поле на директивата. Компаниите следва да 
продължават да имат правото да предоставят определен вид информация. 
Правилата на фондовите борси например изискват компаниите да държат 
инвеститорите напълно осведомени относно значими събития, а служителите да 
бъдат осведомявани за стопанските въпроси. „Претенции към продукт” може да 
бъдат възприети като всякакви означения относно качествата на продукт, 
независимо дали са положителни или отрицателни, и това може да доведе до 
нежелателно забраняване на означения относно нежелани реакции и предупреждения.  

Изменение 8

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Дял VIIIa – член 100а – параграф 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) - фактически, информационни, 
непромоционални съобщения 
(включително съобщения или 
означения, изпращани до медиите или 
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в отговор на пряко запитване, или 
посредством разпространяване на 
такава информация чрез конференции 
или писмени комюникета и 
съобщения или отчети до акционери 
и/или регулатори) и референтни 
материали, отнасящи се например до
медицински продукт, свързани с 
промени в опаковката, 
предупреждения относно 
нежеланите реакции като част от 
общите лекарствени предпазни 
мерки, търговски каталози, ценови 
листи и възстановяване на 
средствата, при условие че тези 
съобщения и референтни материали 
не са насочени към промотиране на 
конкретен медицински продукт;

Or. en

Обосновка

Разясняване на приложното поле, например правилата на фондовите борси изискват 
компаниите да държат инвеститорите напълно осведомени относно значими 
събития, а служителите да бъдат осведомявани за стопанските въпроси. 
Необходимо е това да се уточни, за да се позволи съответното предоставяне на 
такава информация. 

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) обобщението на характеристиките на 
продукта, одобрените от компетентните 
органи етикетиране и листовка с 
упътване на лекарствения продукт, 
обществено достъпният текст на 
доклада за оценка, съставен от 
компетентните органи и други налични 
означения и документи, публикувани 
от компетентните органи;
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Or. en

Обосновка

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

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

в) информация за влиянието на 
лекарствения продукт върху околната 
среда, цените и фактически, 
информационни съобщения и 
референтни материали, отнасящи се, 
например, до промени в опаковката, 
възстановяване на средствата или 
предупреждения относно нежеланите 
реакции;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) публикации на здравна тематика, 
определени от държавата-членка, в 
която се публикуват, с изключение на 

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

нежелани материали, разпространявани 
сред широката публика или отделни 
лица; държавите-членки постигат 
споразумение относно определение на 
понятието "публикации на здравна 
тематика" най-късно до...*;
_____

* 2 години след влизането в сила на 
настоящата директива. 

Or. de

Обосновка

Определение на общностно ниво осигурява по-голяма яснота от юридическа гледна 
точка и допринася за наличието на ясна рамка за предоставянето на информация.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) отговори на запитвания за 
информация от отделни лица от 
широката публика. Устните отговори 
трябва да бъдат записвани.

Or. de

Обосновка

Пациентите често се нуждаят от моментално и непосредствено пояснение относно 
информацията, предоставена в листовката с упътвания в опаковката. Изискването 
отговорът да може да бъде даден само в писмена форма ще доведе до допълнително 
забавяне за пациентите, което може да се отрази отрицателно върху тяхното 
здраве при определени обстоятелства. Следователно както писмените, така и  
устните отговори на индивидуални запитвания за медицинска информация следва да 
бъдат възможни. Устните отговори следва да бъдат записвани , за да може да бъде 
упражняван контрол над тях.



PE430.857v01-00 14/19 PA\797716BG.doc

BG

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) сравнения между лекарствени 
продукти;

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

Or. en

Обосновка

В обобщението на характеристиките на продукта и листовките на някои 
лекарствени продукти се съдържат сравнения. Изключването на тези съществуващи 
сравнения ще доведе до изискване информацията, предоставяна от титулярите на 
разрешителното за пускане на пазара, да бъде непълна. Това също би могло да се 
отрази неблагоприятно на процеса на одобрение.
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Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки гарантират, че 
интернет страниците на титулярите на 
разрешения за пускане на пазара, на 
които се разпространява информация за 
отпускани по лекарско предписание 
лекарствени продукти, възпроизвеждат 
обобщението на характеристиките на 
продукта и на листовката на 
съответните лекарствени продукти на 
официалния език на държавата-
членка, в която продуктите са 
разрешени и към която е насочена 
уебстраницата.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 17

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Дял VIIIa – член 100ж – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултации с държавите-
членки Комисията съставя насоки 
относно разрешената съгласно 

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

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

Or. en

Обосновка

При изготвянето на кодекса и ръководните принципи следва да се проведат 
консултации с други заинтересовани страни като пациентите, здравните работници
и промишлеността.

Изменение 18

Предложение за директива – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Директива 2001/83/ЕО
Дял VIIIa – член 100з – параграф 2 – алинея 2 a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това обаче може да се 
предоставят видеоматериали, за да се 
подпомогне безопасното и ефективно 
приемане на лекарствените
продукти.

Or. en

Обосновка

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio. 
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. 
The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
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be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Размерът на санкциите следва да бъде 
определен на общностно равнище.

Or. de

Обосновка

Определянето на размера на санкциите следва да не остава в правомощията на 
държавите-членки. Определянето на размера на наказанието на общностно равнище 
води до повече яснота в юридическо отношение и гарантира, че санкциите ще имат 
ясен възпиращ ефект при провинения.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Обосновка

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


