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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0127/2020, внесена от C.V.S., с британско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на Германия на кодекса на 
Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба

1. Резюме на петицията

Дружеството на вносителя на петицията предоставя онлайн медицински консултации и 
услуги на клиенти в Германия. Изглежда, че понастоящем на дружеството са наложени 
ограничения по отношение на неговата дейност в Германия. Следователно вносителят 
на петицията поставя под въпрос дали версията на германския законодателен акт 
относно рекламирането на лекарствени вещества (Heilmittelwerbegesetz, HWG), влязла в 
сила на 19 декември 2019 г., е в съответствие с Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване 
на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, и по-
общо с членове 34 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз по 
отношение на свободното движение на стоки и услуги. По-конкретно вносителят 
поставя под въпрос дали член 90, буква а) и член 88, параграф 1, буква а) от 
директивата са били правилно транспонирани в член 9 и член 10, параграф 1 от HWG.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Член 88, параграф 1, буква а) от Директива 2001/83/ЕО1 забранява рекламирането пред 
широката общественост на лекарствени продукти, които са достъпни единствено по 

1Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
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лекарско предписание, а в член 90, буква а) се предвижда, че рекламата на лекарствен 
продукт пред широката общественост не трябва да съдържа материал, който оставя 
впечатлението, че медицинска консултация или хирургическа операция не е необходима, 
в частност чрез предлагане на диагноза или препоръчване на лечение по пощата. 

Вносителят на петицията се позовава на две разпоредби от германския законодателен акт 
относно рекламирането на лекарствени вещества (Heilmittelwerbegesetz) и поставя под 
въпрос правилното транспониране на посочените по-горе разпоредби на Директива 
2001/83/ЕО в германското законодателство. 

Опазването на общественото здраве е водещ принцип в законодателството на ЕС относно 
лекарствата, което също се потвърждава от едно от правните основания, по-специално 
член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Същото се 
отнася и за правилата на ЕС относно рекламата. Съдът на Европейския съюз приема, че 
рекламата на лекарствени продукти може да навреди на общественото здраве, чиято 
защита е основната цел на Директива 2001/83/ЕО2, която напълно хармонизира темата 
чрез разпоредбите на своя дял VIII3. 

При систематичния анализ на дялове VIII и VIIIа от Директива 2001/83/ЕО се обособяват 
четири групи правни норми.  В дял VІІІ от тази директива, озаглавен „Реклама“, в 
членове 86 – 88 се съдържат общите и основни разпоредби относно рекламата на 
лекарствени продукти; след това в дял VIIIа, озаглавен „Реклама и информация“, в 
членове 88 – 90  са уточнени подробни правила за реклама сред населението, следвани 
от правилата за реклама, насочени към здравни специалисти – в членове 91 – 96 от нея; 
и накрая, в членове 97 – 100 са посочени задълженията на държавите членки и на 
титулярите на разрешение, както и тези относно рекламата на хомеопатични лекарствени 
продукти.

Тъй като разпоредбите относно рекламата, които вносителят на петицията поставя под 
съмнение, се обхващат от правилата за хармонизиране в Директива 2001/83/ЕО, 
германските разпоредби за транспониране трябва да бъдат оценени с оглед на 
разпоредбите за хармонизиране, а не на тези от Договора4.

Комисията няма основание да счита, че Германия не е транспонирала изцяло и правилно 
член 88, параграф 1, буква а) и член 90, буква а) от Директива 2001/83/ЕО в националното 
законодателство или е наложила по-строги правила от предвидените в директивата. Като 
цяло представената информация относно транспонирането на тези разпоредби в 
германското законодателство не показва нарушение на правото на ЕС. 

Що се отнася до исканията за тълкуване на член 88, параграф 1, буква а) и член 90, буква 
а) от Директива 2001/83/ЕО, съответните разпоредби за транспониране в германското 
законодателство и евентуалното им съответствие с разпоредбите за свободно движение 
на стоки и услуги, предвидени в член 34 и член 56 от ДФЕС, както и с някои права, 

2 Дело C-421/07 Damgaard [2009] ECR I-2629, точка 22, и дело C-62/09 Association of the British 
Pharmaceutical Industry [2010] ECR I-0000, точка 34.
3Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, OВ L 311, 28.11.2001 г., във 
вида, в който е изменена.
4 Дело C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft and S. Spitz [2004] ECR I-11763, точка 53.
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свободи и принципи, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, 
Комисията отбеляза, че само Съдът на ЕС има изключителна компетентност да тълкува 
авторитетно правото на ЕС.

Заключение

Въз основа на това Комисията не е в позиция да продължи разглеждането на въпроса. 


