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Глава 1 Въведение

„Лекарства за Европа“ е неправителствена организация с нестопанска цел, която представля-
ва индустриални асоциации и компании от цяла Европа. Нейните членове се ангажират с 
прилагането на общи етични стандарти, управляващи взаимодействията на сектора със 
здравната общност и насърчаващи прозрачността във фармацевтичния сектор. Етиката е 
всеобщ ангажимент и „Лекарства за Европа“ прие „Списък с ръководни принципи за насър-
чаване на доброто управление във фармацевтичния сектор“ на Европейската комисия: 
почтеност, взаимно уважение, способност за реагиране, отчетност, сътрудничество и 
прозрачност.

Настоящият Кодекс за поведение на „Лекарства за Европа“ (Кодексът) определя рамка от 
принципи и стандарти, които насърчават доверието, отговорното поведение и уважението 
между фармацевтичните компании и здравната общност, включително медицинските 
специалисти, здравните организации, пациентите и пациентските организации. 

Кодексът е саморегулиращ се стандарт и не засяга никое действащо или бъдещо законода-
телство. От националната асоциация, членуваща в „Лекарства за Европа“, се изисква да 
приеме кодекс, който да включва всички стандарти и изисквания на Кодекса на „Лекарства 
за Европа“ да отговаря на приложимите национални правила и изисквания, както и да го 
въведе като официално приложим акт за членуващите в нея компании. При пропуски или 
несъответствия между стандартите, винаги се прилага по-строгото изискване.

„Лекарствата за Европа“ насърчава конкуренцията и спазването на конкурентните закони и 
разпоредби между фармацевтичните компании. Кодексът няма за цел да урежда или 
регулира търговските условия, свързани с цената, продажбата и разпространението на 
лекарствени продукти и услуги на фармацевтичните компании, които винаги трябва да са в 
съответствие с приложимите национални закони. „Лекарства за Европа“ очаква от компании-
те да спазват всички правила и изисквания на пазарите, на които извършват дейност, включи-
телно законодателството за защита на личните данни и законодателството в областта на 
конкуренцията.

Настоящата версия на Кодекса на „Лекарства за Европа“ влиза в сила на 1 февруари 2021 г. 
и заменя всички предходни версии на Кодекса и свързаните с него въпроси и отговори и  
процедури за прилагане. Членовете на Националните асоциации на „Лекарства за Европа“ 
трябва да транспонират стандартите и изискванията на този кодекс в национални кодекси, 
за да влязат в сила на 1 януари 2022 г. Всички членове на „Лекарства за Европа“ трябва да 
спазват настоящия Кодекс от 1 януари 2022 г. 

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство
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Здравна общност

Медицински специалист

Глава 2 

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

Дефиниции

Медицински специалисти, здравни организации, пациенти и пациентски организации.
Включва също всяко друго лице или организация, които участват в регулирането, одобрение-
то, контрола или доставката на лекарствени продукти или които комуникират относно лекар-
ствени продукти в професионално качество (например медицински журналист, но с изключе-
ние на представители на членуващи компании) на медицински специалисти, здравни 
организации или пациентски организации.

Лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра, както и всяко друго 
лице, което в рамките на своята професионална дейност, има право да предписва, отпуска, 
закупува, снабдява, препоръчва или администрира лекарствени продукти.

Включва се всяко длъжностно лице или служител на правителствена агенция или друга 
организация (в публичния или частния сектор), което има право да закупува, снабдява, 
препоръчва или администрира лекарствени продукти. Включва се също всеки служител на 
фармацевтична компания, чиято основна дейност е на практикуващ медицински специа-
лист. Изключват се всички други служители на фармацевтични компании и търговци на едро 
или дистрибутори на лекарствени продукти 

Отделните магистър-фармацевти са медицински специалисти.

Здравна организация

Здравно, медицинско или научно сдружение или организация (независимо от правната или 
организационната форма), като лечебно заведение, клиника, фондация, университет или 
друга образователна институция, професионално или научно дружество. Също и всеки 
субект, чрез който един или повече медицински специалисти предоставят здравни услуги. 

Търговците на едро, дистрибуторите и подобни търговски посредници не се считат за здрав-
ни организации.

Фармацевтичните предприятия са здравни организации, въпреки че могат да бъдат и търго-
вци на дребно и независимо от тяхната собственост или структура на собственост.

Пациентски организации

Организации с нестопанска цел, които са насочени към пациентите и в които пациентите или 
лицата, които се грижат за тях, съставляват по-голямата част от управителния орган.
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Справедлива пазарна стойност (СПС)

При изчисляването на СПС се вземат предвид:
· естеството или качеството на стоките или услугите, които ще се предоставят, 

и естеството на пазара;
·
·
·

Предоставяне на стойност

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

Сумата, дължима за стоки или услуги, които се очаква да бъдат договорени в резултат от 
преговори между независими и добре информирани страни.

квалификацията и опита на доставчика;
географското местоположение, на което трябва да се доставят стоките или услугите;
преобладаващите разумни от търговса гледна точка цени за подобни стоки или 
услуги в държавата на доставчика.

Когато дадено лице или неговият работодател/организация трябва да получи възнагражде-
ние за времето, необходимо за предоставянето на услугата, СПС трябва да отчита преоблада-
ващата цена в държавата, в която лицето упражнява основната си практика, дори ако услуга-
та се предоставя на друго място.

Всяка стойност, включително парични плащания или обезщетения в натура, която се предос-
тавя на получателя от компания пряко или чрез посредник.
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Обхват и приложимост на Кодекса на „Лекарства за Европа“Глава 3 

Кой трябва да спазва Кодекса на „Лекарства за Европа“

Географски обхват

Продуктов обхват

Стандартите и изискванията на Кодекса на „Лекарства за Европа“ са задължителни за всички 
членове на „Лекарства за Европа“, включително компаниите членове на „Лекарства за 
Европа“, членовете на националната асоциация към „Лекарства за Европа“ и асоциираните 
членове на националната асоциация към „Лекарства за Европа“.

Членовете не трябва да използват своята корпоративна структура, за да избягват съзнателно 
своите отговорности съгласно настоящия Кодекс или съответния кодекс на националните 
асоциации.

Когато националните правила и изисквания се различават от определените в Кодекса, 
винаги се прилагат по-строгите изисквания. 

Компаниите, които не членуват в „Лекарства за Европа“ или в членуващите в нея асоциации, 
могат доброволно да спазват Кодекса на „Лекарства за Европа“ и/или съответните кодекси 
на националната асоциация.

Въпреки че бизнес моделите на компаниите се различават помежду си и регулаторните, 
правните и пазарните фактори се различни в отделните държави, Кодексът на „Лекарства за 
Европа“ се прилага в своята цялост и следва да се тълкува в духа, в който е предназначен.

За целите на настоящия Кодекс „Европа“  означава държавите – членки на ЕС и ЕАСТ, както и 
Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия и Обединеното 
кралство.

Русия, Турция, Украйна и държави извън географския район на Европа не попадат в обхвата 
на Кодекса на „Лекарства за Европа“.

Кодексът на „Лекарства за Европа“ се прилага за всички лекарствени продукти за хуманна 
употреба, отпускани само по лекарско предписание, включително иновативни, генерични и 
биоподобни лекарствени продукти.

Продуктите, които се отпускат без лекарско предписание, и взаимодействията с медицински-
те специалисти, които се отнасят единствено до такива продукти, са извън обхвата на насто-
ящия Кодекс. Въпреки това, ако в кодекс на националната асоциация, членуваща в „Лекар-
ства за Европа“, се прилага един и същ стандарт за продукти, отпускани по лекарско предпи-
сание, и за продукти, които се отпускат без лекарско предписание, предимство имат правила-
та на кодекса на националната асоциация. Ако даден продукт е класифициран като лекар-
ствен продукт, отпускан само по лекарско предписание, в една или повече държави, а друга-
де като продукт, който се отпуска без лекарско предписание, той попада в обхвата на Коде-
кса (включително за целите на оповестяването) само в държавите, в които се отпуска само по 
лекарско предписание.

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство
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Професионалните взаимодействия се уреждат от Кодекса

Кодексът на „Лекарства за Европа“ обхваща професионалните взаимодействия с всяко лице, 
което в хода на професионалната си дейност може да предписва, отпуска, продава, купува, 
доставя, препоръчва или прилага лекарствен продукт.

Доколкото такива лица предписват, отпускат, продават, купуват, доставят, препоръчват или 
прилагат лекарствен продукт, който се отпуска само по лекарско предписание, специалисти 
като ветеринарни лекари, оптици, педикюристи, акушерки, ръководители на лаборатории, 
управители на клинични лаборатории, физиотерапевти, специалисти по хранене и други 
подобни могат да попаднат в обхвата на Кодекса.

Други служители на фармацевтични компании и търговци на едро или дистрибутори на 
лекарствени продукти не се квалифицират като медицински специалисти.
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Цялост

Уважение

Способност за реагиране

Отчетност

Прозрачност

ПринципиГлава 4 

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

„Лекарства за Европа“ прие издадения от Европейската комисия „Списък с ръководни прин-
ципи за насърчаване на доброто управление във фармацевтичния сектор“. Признаваме, че 
придържането към принципите на добро управление, етика и прозрачност може да има 
дълбоко положително въздействие върху политиката и практиката в областта на здравеопаз-
ването и в крайна сметка върху резултатите за пациентите. Основните принципи са:

Сътрудничество

Заинтересованите страни следва последователно да прилагат своите стандарти, ценности и 
процедури и да ги съобщават по подходящ начин. Те следва да зачитат целостта на стандартите, 
ценностите, процедурите и процесите на вземане на решения на други заинтересовани страни.

Заинтересованите страни следва да насърчават отношението и средата на взаимно уважение към 
другите заинтересовани страни, към различните култури, различната социално-икономическа 
среда, различните гледни точки, различните начини на работа и процесите на вземане на реше-
ния на компетентните органи.

Заинтересованите страни следва да изяснят в какво отношение ще си сътрудничат с други заинте-
ресовани страни и да посочат кой отговаря за това в рамките на организацията. Те следва също 
така да бъдат подготвени да отговарят отговорно и точно на въпросите в този контекст и да 
посочат разумен срок, в рамките на който може да се очаква отговор.

Заинтересованите страни следва да се стремят да идентифицират субектите, които е вероятно да 
бъдат засегнати от техните решения, да съобщават намеренията си при възможност и, ако е 
необходимо, да участват в обмен на мнения с тях. Те следва също така да обосноват своите цели 
и да поемат отговорност за предвидимите и/или действителните последици за тях, независимо 
дали се отнасят до действия, продукти или политики.

Заинтересованите страни се насърчават да си сътрудничат с други заинтересовани страни, напри-
мер чрез публично-частни партньорства, когато това е целесъобразно, за да постигнат своите 
цели. Публично-частните партньорства следва да се основават на ясни, прозрачни и добри 
принципи на управление. В контекста на тези партньорства участниците следва да обменят инфор-
мация относно своите цели, ако е необходимо.

За да се изгради доверие сред обществото, фармацевтичната индустрия се ангажира да работи 
заедно с всички заинтересовани страни с цел определяне на ясен подход към пълната прозрач-
ност на финансовите сделки, включително непаричните ползи, и друго деклариране на интереси. 
Дружествата трябва да предоставят относима, качествена, прозрачна и пълна информация на 
компетентните органи.
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5.2 Независимост на медицинските специалисти

5.3 Промоционални и непромоционални материали и информация

СтандартиГлава  5 
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Настоящите стандарти се прилагат за всички дейности на компаниите, които попадат в обхва-
та на Кодекса, включително покани към медицински специалисти, организирани от компани-
ите срещи, включително виртуални срещи, използването на онлайн платформи и други 
видове взаимодействие със здравната общност, които не са изрично посочени в глава 6. 
Компаниите отговарят за дейностите, извършвани от тяхно име от агенции/консултантски 
фирми, и трябва да гарантират, че работят при едни и същи стандарти и изисквания.

5.1 Забрана за промоционална дейност пред обществото

5.1 В съответствие с европейското и националното законодателство лекарствените проду-
кти, отпускани по лекарско предписание, не трябва да се рекламират пред обществото.

5.2.1 Фармацевтичните компании трябва да зачитат независимостта на медицинските 
специалисти и не трябва да се намесват в съществуващите отношения и доверие между 
пациентите и техните медицински специалисти.

5.3.1 Компаниите могат да промотират фармацевтичните продукти, като предоставят 
съответната информация на медицинските специалисти, за да ги подпомогнат в процеса на 
вземане на решения. Материалите и информацията трябва да отговарят на националните 
изисквания във всяка държава, в която се използват или разпространяват.

5.3.2 В съответствие с европейското и националните законодателства, промоционалните 
послания, които не са включени в характеристиката на продукта, са забранени. Компаниите 
могат да промотират само показанията, включени в кратката характеристика на техните 
продукти.

5.3.3 Промоционалните твърдения и сравнения винаги трябва да са актуални от научна 
гледна точка, подкрепени с доказателства, клинично относими и в съответствие с разрешени-
те показания и информация за предписване в съответната държава. 

На международните конгреси, включително виртуалните международни конгреси, компани-
ите трябва да пояснят одобрената употреба в коя държава е в основата на промоционалните 
им материали и да напомнят на делегатите да се позовават на информацията за предписва-
не, предназначена за собствената им държава.

5.3.4 Всички промоционални материали и информация (независимо дали са в печатна, 
електронна или устна форма) трябва да са ясни, четливи, точни, актуални, балансирани, 
безпристрастни и достатъчно пълни, така че да дават възможност на получателя да формира 
собствено мнение. Информацията не трябва да е подвеждаща и трябва да насърчава рацио-
налната употреба на лекарствени продукти чрез представянето им по обективен начин, без 
преувеличение.

Поведение
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5.4 Използване на социални медии

5.5 Одобрение и изтегляне на материали за външно използване

5.6 Местоположение и място на провеждане

5.3.5 Компаниите следва да имат предвид, че дигиталните платформи са само канал за кому-
никация и че изискванията, приложими за физически срещи или други форми на медии, се 
прилагат и за взаимодействията в дигитална и виртуална среда. Компаниите трябва да гаран-
тират, че техните представители използват само одобрени материали, независимо дали 
взаимодействието е конвенционална среща или се осъществява в онлайн среда.

5.3.6 Компаниите не трябва да промотират лекарствени продукти, отпускани по лекарско 
предписание, пред пациенти или други лица, които не са квалифицирани да получават 
информацията.

На интернет сайтовете на компаниите и в другите електронни канали трябва ясно да се 
посочва съдържанието, предназначено само за медицински специалисти, и достъпът трябва 
да е разрешен само за подходяща аудитория, доколкото това се изисква от националното 
законодателство.

Компаниите могат да промотират публично корпоративната си марка, собствената си корпо-
ративна идентичност и производството на генерични лекарствени продукти, доколкото това 
е разрешено в съответните държави.

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

5.4.1 Съобщенията в социалните медии трябва да отговарят на стандартите, посочени в 
точка 5.3 по-горе. Компаниите трябва да гарантират, че материалите и информацията са 
достъпни само за подходящи получатели и че всяко съобщение е приемливо, когато се 
възприема като самостоятелна комуникация.

5.4.2 Компаниите следва да прилагат подходяща политика в областта на социалните медии 
за своите служители, за да се гарантира, че взаимодействията на отделните служители със 
социалните медии на компанията (включително препращане, споделяне, коментари и харес-
вания) не довеждат съдържанието до знанието на неподходяща аудитория.

5.5.1 Компаниите трябва да гарантират, че всички материали и цялата информация, предназ-
начени за използване извън компанията, се преглеждат и одобряват от компетентни лица 
преди разпространението или използването им. Процедурите за одобрение и определянето 
на компетентните проверители следва да са в съответствие с националните норми и прило-
жимите правила и изисквания.

5.5.2 Компаниите трябва редовно да преразглеждат и, когато е необходимо, да актуализират 
своите материали, за да гарантират актуалността и съгласуваността им с наличните към 
момента научни познания.

5.5.3 Компаниите трябва да разполагат с процедури, съобразени с националните норми и 
приложимите правила и изисквания, които регламентират изтеглянето на остарели или заме-
нени материали и предотвратяването на по-нататъшното им използване.

5.6.1 Срещите трябва да се провеждат на място, което е най-разумно от логистична гледна 
точка предвид местонахождението на участниците и на ресурсите, необходими за срещата. 
Такива места могат да са основни транспортни центрове и градове с подходяща бизнес 
инфраструктура.

5.6.2 Срещите могат да се проведат извън Европа при подходящи обстоятелства, например 
ако по-голямата част от участниците извън компанията са установени извън Европа.

5.6.3 Местата на провеждане трябва да са подходящи и целесъобразни за основната цел на 
срещата. Подходящи места са клинични, лабораторни, образователни, конферентни или 
лечебни бази или бизнес обекти, като например бизнес хотели или конферентни центрове. 
Не се смятат за подходящи, независимо от наличните съоръжения или цената, луксозни 
хотели, курорти, места, известни с развлекателния си или рекреационен характер, или 
екстравагантни места.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
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5.7 Гостоприемство

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

5.6.1 Срещите трябва да се провеждат на място, което е най-разумно от логистична гледна 
точка предвид местонахождението на участниците и на ресурсите, необходими за срещата. 
Такива места могат да са основни транспортни центрове и градове с подходяща бизнес 
инфраструктура.

5.6.2 Срещите могат да се проведат извън Европа при подходящи обстоятелства, например 
ако по-голямата част от участниците извън компанията са установени извън Европа.

5.6.3 Местата на провеждане трябва да са подходящи и целесъобразни за основната цел на 
срещата. Подходящи места са клинични, лабораторни, образователни, конферентни или 
лечебни бази или бизнес обекти, като например бизнес хотели или конферентни центрове. 
Не се смятат за подходящи, независимо от наличните съоръжения или цената, луксозни 
хотели, курорти, места, известни с развлекателния си или рекреационен характер, или 
екстравагантни места.

5.7.1 Компаниите могат да осигуряват пътуване, настаняване в хотел, храна и напитки (заед-
но наричани „гостоприемство“) във връзка с дадена среща, доколкото гостоприемството е 
необходимо, съпътстващо, предлагано в разумна степен и второстепенно спрямо основната 
цел на срещата.

5.7.2 Гостоприемството трябва да е в разумна степен и пропорционално и в никакъв случай 
не трябва да е разточително или луксозно:

· настаняването трябва да е в съответствие с точка 5.6.3;
· полетите трябва да се резервират в икономична класа. Пътуване в бизнес класа може 
да бъде заплатено от компаниите в изключителни случаи, само ако това е оправдано и 
в съответствие с националните изисквания.

5.7.3 Пътуването винаги трябва да е по най-прекия и логичен маршрут, като се вземат пред-
вид разходите за компанията. При логистична възможност, пристигането и отпътуването 
трябва да съвпадат с началото и края на срещата. Забранява се финансирането или подпома-
гането от компаниите на междинни спирания (освен ако това е неизбежно от логистична 
гледна точка), отдих, странични пътувания и удължавания на пътуването.

5.7.4 Компаниите следва да въведат ограничения на разходите за хотели и храна, които да са 
в съответствие с нормите и изискванията на съответните държави.

5.7.5 Гостоприемство трябва да се предлага само на лица, които отговарят на изискванията 
за участници на свое собствено основание. Компаниите не трябва да предлагат, финансират 
или подпомагат „придружители“ за членове на здравната общност или да предоставят на 
такива непоканени гости нещо с каквато и да е стойност, освен в редките случаи, когато 
доставчик на услуги с увреждане действително се нуждае от лице, което полага грижи за 
него, за да може да пътува. Компаниите следва активно да не насърчават придружаването 
на непоканени гости при пътувания, финансирани от компанията.

5.7.6 Компаниите не трябва да осигуряват или финансират гостоприемство като самостоятел-
на проява, която не е свързана с професионална среща и не е необходима за провеждането 
ѝ. Предоставянето или финансирането на развлекателни мероприятия не е разрешено в 
никакъв случай.

5.7.7 Компаниите не трябва да предоставят или финансират храни или напитки за отделни 
участници във виртуална среща.

При спонсориране на среща, в която някои делегати и/или представители на компании участ-
ват виртуално, компаниите могат да предоставят или финансират подходящи храни и напит-
ки само за медицинските специалисти, които присъстват физически като група на подходя-
що място за провеждане на срещи.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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5.9 Трансгранични дейности 

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

5.8 Справедлива пазарна стойност

5.8.1 Възнаграждението на членове на здравната общност за предоставянето на услуга 
трябва да е в размер, представляващ справедливата пазарна стойност, като се вземат пред-
вид уменията, опитът, длъжността, известността и местоположението на лицето, което 
извършва работата.

5.8.2 Когато компанията спонсорира дейност, платената сума трябва да представлява 
справедливата пазарна стойност, като се има предвид естеството и мащаба на дейността и 
наличието на търговска полза за компанията.

5.8.3 Когато компанията подпомага дейности на здравна или пациентска организация, 
сумата трябва да представлява справедливата пазарна стойност, като се вземат предвид 
пазарните цени за финансираните стоки или услуги.

5.8.4 Принципът на справедливата пазарна стойност по принцип се прилага и за други 
видове предоставяне на стойност към членове на здравната общност.

5.9.1 Когато възлагат услуги или извършват предоставяне на стойност към член на здравната 
общност от друга държава, компаниите трябва да гарантират, че са изпълнени всички прило-
жими изисквания на държавата, в която е основната практика на съответното лице (държава 
на регистрация, ако получателят е организация), както и изискванията на държавата, в която 
се извършва дейността.

5.9.2 При осигуряване на гостоприемство на член на здравната общност от собствената му 
държава и лицето пътува до друга държава, по отношение на хотелите и храната се прилагат 
правилата на приемащата държава (където се провежда събитието), освен ако законът или 
Кодексът в държавата на лицето не предвиждат друго.

5.10 Планиране и документиране на дейностите

5.10.1 Предвид зачитането на времето и професионалните приоритети на специалистите и за 
да се гарантира спазването на настоящия Кодекс, компаниите следва да разполагат с процеду-
ри и практики, които да улесняват навременния предварителен преглед на дейностите.

5.10.2 Компаниите трябва да документират по подходящ начин взаимодействията си със 
здравната общност, като сключват договори и писмени споразумения, когато това е целесъо-
бразно. Те трябва да съхраняват съответните документи и доказателства за дейностите и 
ангажиментите, като например копия на договори, доклади от срещи, доказателства за 
услуги, фактури, организиране на пътувания и искания за дарения или друга подкрепа.

5.10.3 Компаниите следва да обмислят дали е подходящо прилагането на допълнителни 
вътрешни одобрения или предпазни мерки за дейностите, при които представителите на 
компанията, лектори на трети страни или участниците в срещата не присъстват физически, 
като например виртуални конференции. Това включва проверки, за да се гарантира участие-
то само на подходящи делегати и за преодоляване на рисковете, свързани със защитата на 
данните, присъщи за взаимодействията в дигитална среда.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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5.11 Прозрачност и оповестяване

5.11.1 Прозрачността във връзка с отношенията или взаимодействията между компаниите и 
здравната общност спомага за предотвратяването на неетично и незаконно поведение. 
Следователно компаниите трябва да спазват всички изисквания за оповестяване в държави-
те, в които извършват дейност. Оповестяването трябва винаги да е в съответствие със законо-
дателството за защита на личните данни.

5.11.2 Компаниите следва да оповестяват ангажиментите и предоставянето на стойност към 
медицинските специалисти и здравните организации, които потенциално биха могли да 
представляват конфликт на интереси, и следва да насърчават получателите на предоставяне-
то на стойност да го оповестява и когато това би било в интерес на пациентите или общество-
то. Например, добра практика (а понякога и правно изискване) е организациите да оповестя-
ват на интернет страницата си подкрепата от страна на индустрията, а медицинските специа-
листи да разкриват финансирани от индустрията консултантски дейности и спонсорство в 
слайдове на лектори.

Предвидените за компаниите процедури за оповестяване на информация и предоставяне на 
стойност в обхвата са посочени в глава 7 от настоящия Кодекс.

5.11.3 Дейностите, които попадат извън приложното поле на Кодекса на „Лекарства за 
Европа“, например търговските отстъпки за клиентите на аптеките, трябва винаги да са в 
съответствие с приложимите правила и изисквания, но по дефиниция не подлежат на оповес-
тяване.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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Изисквания за специфични видове дейности на компаниитеГлава 6 

 

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

Всички дейности на компаниите, попадащи в обхвата на Кодекса на „Лекарства за Европа“, 
включително тези, които не са конкретно описани в настоящата глава, трябва да се извърш-
ват в съответствие с всички приложими стандарти, посочени в глава 5.

Срещите между компании и медицински специалисти (включително служители на здравни 
организации) могат да са от взаимна полза. Срещите могат да се провеждат с образовател-
на, научна, изследователска или промоционална цел, но срещите и другите дейности на 
компаниите никога не трябва да се използват за неправомерно оказване на влияние върху 
членове на здравната общност.

6.1 Спонсориране на дейности на трети страни

6.1.1 Когато е разрешено на местно равнище, компаниите могат да спонсорират срещи, 
събития или проекти, насочени към медицински специалисти, които са от значение за 
терапевтичните области или бизнес интересите на компанията. Спонсорството може да 
бъде пряко, като се предоставя финансиране на лечебното заведение, асоциацията или 
медицинската общност организатор, или непряко чрез агенцията на тази организация. 
Пример за спонсориране на прояви е заплащане от компанията на маса или щанд на изложе-
ние или финансиране на кетъринга на среща.

6.1.2 В замяна на подкрепата си компанията спонсор следва да получи възможности за 
търговска реклама, разполагане на щанд или изложбено пространство, разпространение на 
рекламни материали, фирмено брандиране на банери и материали и поставяне на подобни 
отличителни знаци. Компаниите трябва да преценят целесъобразността на ползите за 
спонсора и да гарантират, че те са съизмерими с размера на спонсорството.

6.1.3 Преди да поемат ангажимент за спонсориране на събитие, компаниите следва да се 
уверят, че разполагат с достатъчно информация относно естеството на събитието, съдържа-
нието на програмата и свързаното гостоприемство. Компаниите носят отговорност да гаран-
тират, че предоставеното от тях спонсорство ще се използва само за заявената цел и че няма 
да субсидират дейности, които не отговарят на стандартите и изискванията на Кодекса на 
„Лекарства за Европа“.

6.1.4 На компаниите се забранява да предоставят на членове на здравната общност гостопри-
емство или развлекателни дейности като самостоятелни прояви, поради което спонсорство-
то от страна на компании не трябва пряко или непряко да се използва за финансиране или 
субсидиране на рекреационни или развлекателни дейности за делегатите. Всички културни 
или социални аспекти на програмата на събитието трябва да финансират от институцията 
или сдружението организатор от други фондове, а не от средствата, предоставяни като 
спонсорство от фармацевтични компании.

6.1.5 Предоставянето на стойност към здравни и пациентски организации съгласно точка 6.1 
може да бъде оповестено в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.2 Образователна подкрепа за медицински специалисти

6.2.1 Когато това е разрешено на местно равнище, компаниите могат да подкрепят научното, 
медицинското, фармацевтичното и професионалното образование, като финансират отдел-
ни медицински специалисти да участват в срещи и конференции, предоставящи обучение в 
области, свързани с тяхното професионално направление. Може да се предостави образова-
телна подкрепа за участие в подходящи организирани от компанията събития, както и за 
конгреси и конференции, организирани от трети страни. Срещите, конгресите и конференци-
ите могат да са присъствени, виртуални (онлайн) или комбинация от двете.

6.2.2 Всяка присъствена или виртуална среща, за която дадена компания подпомага меди-
цински специалист да участва, трябва:

· да включва предимно научно, образователно и професионално съдържание;
· да е в терапевтична област, в която понастоящем практикува медицинският специалист; 
· да е пряко свързана с терапевтичните области на компанията.

6.2.3 Компаниите могат да заплащат разходите за регистрация на събития, пътуване, настаня-
ване и разумно гостоприемство, като всички такива разходи трябва да отговарят на стандарти-
те, посочени в глава 5 от настоящия Кодекс, включително по-специално точка 5.6 Местополо-
жение и място на провеждане, точка 5.7 Гостоприемство и точка 5.9 Трансгранични дейности. 

6.2.4 Решението относно това кой може да получи подкрепа с цел обучение трябва да се 
основава на обективно определени критерии, пряко свързани с образователните потребно-
сти на получателя и образователната стойност на програмата. Критериите за подбор могат 
да включват например:

· досегашните знания и опит на медицинския специалист и съответните образователни 
потребности;
· репутацията на медицинския специалист и положението му в научната или медицин-
ската общност, заедно с вероятността той доброволно и ефективно да сподели придо-
битите знания с други медицински специалисти; 
· ресурсите на институцията, в която работи;
· местоположението и удобното място на провеждане на събитието спрямо обичайно-
то му работно място;
· за срещи в чужбина – дали алтернативно събитие в държавата на медицинския 
специалист може да предложи подобни образователни възможности; и
· потенциалното въздействие върху качеството на грижите за пациентите.

Опитът на медицинския специалист с продуктите на спонсориращата компания може да 
бъде взет под внимание, но не и това дали той предписва такива продукти или обемът на 
издадените от него рецепти.

6.2.5 Компаниите не трябва да финансират участието на отделни медицински специалисти в 
курсове, сертифицирани от акредитирани институции за допълнително образование (напри-
мер магистърски степени, дипломи за лечение на астма), или модули за следдипломна 
квалификация, тъй като те не представляват образователни срещи или конференции и биха 
донесли значителна лична полза за съответния специалист, което е недопустимо съгласно 
Кодекса на „Лекарства за Европа“.

Настоящата разпоредба не изключва финансирането на подходящи образователни грантове 
или стипендии за здравни организации или съответните академични институции, когато 
компанията не участва в подбора на отделните получатели. Компаниите не трябва да се 

ангажират проактивно с отделни бенефициери по време на тяхното обучение, а впослед-
ствие не следва да ги разграничават по ненадлежен начин от други медицински специали-
сти въз основа на отпуснатите безвъзмездните средства/стипендиите.

6.2.6 Предоставянето на стойност към медицински специалисти съгласно точка 6.2 се 
оповестява в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.3 Посещения на място

6.4 Възнаграждение за услуги и консултантска дейност
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6.2.1 Когато това е разрешено на местно равнище, компаниите могат да подкрепят научното, 
медицинското, фармацевтичното и професионалното образование, като финансират отдел-
ни медицински специалисти да участват в срещи и конференции, предоставящи обучение в 
области, свързани с тяхното професионално направление. Може да се предостави образова-
телна подкрепа за участие в подходящи организирани от компанията събития, както и за 
конгреси и конференции, организирани от трети страни. Срещите, конгресите и конференци-
ите могат да са присъствени, виртуални (онлайн) или комбинация от двете.

6.2.2 Всяка присъствена или виртуална среща, за която дадена компания подпомага меди-
цински специалист да участва, трябва:

· да включва предимно научно, образователно и професионално съдържание;
· да е в терапевтична област, в която понастоящем практикува медицинският специалист; 
· да е пряко свързана с терапевтичните области на компанията.

6.2.3 Компаниите могат да заплащат разходите за регистрация на събития, пътуване, настаня-
ване и разумно гостоприемство, като всички такива разходи трябва да отговарят на стандарти-
те, посочени в глава 5 от настоящия Кодекс, включително по-специално точка 5.6 Местополо-
жение и място на провеждане, точка 5.7 Гостоприемство и точка 5.9 Трансгранични дейности. 

6.2.4 Решението относно това кой може да получи подкрепа с цел обучение трябва да се 
основава на обективно определени критерии, пряко свързани с образователните потребно-
сти на получателя и образователната стойност на програмата. Критериите за подбор могат 
да включват например:

· досегашните знания и опит на медицинския специалист и съответните образователни 
потребности;
· репутацията на медицинския специалист и положението му в научната или медицин-
ската общност, заедно с вероятността той доброволно и ефективно да сподели придо-
битите знания с други медицински специалисти; 
· ресурсите на институцията, в която работи;
· местоположението и удобното място на провеждане на събитието спрямо обичайно-
то му работно място;
· за срещи в чужбина – дали алтернативно събитие в държавата на медицинския 
специалист може да предложи подобни образователни възможности; и
· потенциалното въздействие върху качеството на грижите за пациентите.

Опитът на медицинския специалист с продуктите на спонсориращата компания може да 
бъде взет под внимание, но не и това дали той предписва такива продукти или обемът на 
издадените от него рецепти.

6.2.5 Компаниите не трябва да финансират участието на отделни медицински специалисти в 
курсове, сертифицирани от акредитирани институции за допълнително образование (напри-
мер магистърски степени, дипломи за лечение на астма), или модули за следдипломна 
квалификация, тъй като те не представляват образователни срещи или конференции и биха 
донесли значителна лична полза за съответния специалист, което е недопустимо съгласно 
Кодекса на „Лекарства за Европа“.

Настоящата разпоредба не изключва финансирането на подходящи образователни грантове 
или стипендии за здравни организации или съответните академични институции, когато 
компанията не участва в подбора на отделните получатели. Компаниите не трябва да се 

ангажират проактивно с отделни бенефициери по време на тяхното обучение, а впослед-
ствие не следва да ги разграничават по ненадлежен начин от други медицински специали-
сти въз основа на отпуснатите безвъзмездните средства/стипендиите.

6.2.6 Предоставянето на стойност към медицински специалисти съгласно точка 6.2 се 
оповестява в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

6.3.1 Посещение на производствените, дистрибуторските или научноизследователските 
обекти на дадена компания може да помогне на медицинските специалисти и клиентите да 
разберат по-добре основните производствени възможности, технологии и операции на 
компанията, което от своя страна подпомага вземането на решения от тяхна страна. Поради 
това посещенията на място трябва да имат действителна образователна стойност и не следва 
да се организират като промоционална възможност.

6.3.2 За всички посещения на място трябва да има конкретна и подробна програма, съответ-
стваща на определената образователна цел. Дневният ред следва да включва пълен график, 
достатъчно описание на съдържанието на всяка сесия, заглавието на всяка презентация и, ако 
е възможно, името и длъжността на всички лектори.

6.3.3 Компаниите следва да поканят медицински специалисти да посетят само обекта, който 
е най-практичният от логистична гледна точка за постигане на образователните цели. Ако за 
тази цел е от решаващо значение дадена компания да организира посещение на място извън 
държавата на медицинските специалисти, това е допустимо, при условие че договореностите 
са в съответствие с всички приложими правила и изисквания, включително стандартите, 
определени в настоящия Кодекс.

6.3.4 Рядко се допуска компаниите да организират посещение на място като „добавка“ към 
участието в конгрес или да организират среща на консултативен съвет във връзка с посеще-
ние на място. Участниците във всяка отделна дейност трябва да са подходящи и следователно 
трябва да бъдат избрани в съответствие със същите критерии, които се прилагат за самостоя-
телно събитие.

6.3.5 Предоставянето на стойност към медицински специалисти съгласно точка 6.3 се 
оповестява в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

6.4.1 Експертните съвети и подкрепата от страна на медицински специалисти, здравни и паци-
ентски организации помагат на индустрията да взема решения, които в крайна сметка са от 
полза за грижите за пациентите. Компаниите могат да наемат подходящи експерти от тези 
сегменти на здравната общност, които да предоставят необходимите услуги, включително:

· работа като експерти в консултативните съвети
· изказвания
· участие в научни изследвания
· участие в целеви групи или пазарни проучвания
· обучение и образоване относно продукти.

6.4.2 Компаниите трябва да имат законна икономическа нужда от конкретната услуга и да 
възнамеряват да използват по подходящ начин извършената работа. Тази нужда от услугите 
трябва да е била установена и документирана преди компанията да предприеме каквито и 

да е мерки. Компаниите не трябва да създават срещи или да работят за тях като средство за 
заплащане на експертите или за запазването на взаимоотношенията с тях.

6.4.3 Пазарните проучвания не трябва да се използват като средство за насочване на непод-
лежащи на оповестяване плащания към определена група медицински специалисти. Ако 
дадена компания предостави на агенцията списък с потенциални целеви участници (напри-
мер проучване на удовлетвореността на клиентите, проведено с аптеки), проучването не 
може да се счита за действително анонимно, ако значителна част от посочените в списъка 
ще бъдат респонденти.

6.4.4 Експертите трябва да бъдат избрани и ангажирани като доставчици на услуги единстве-
но въз основа на тяхната квалификация, експертен опит и способности за предоставяне на 
услугата. Персоналът на компанията, отговорен за подбора на експерти, трябва да разполага 
с необходимия експертен опит, за да прецени дали предложените експерти са подходящи 
предвид конкретната установена необходимост.

6.4.5 Когато компаниите организират заплащане на възнаграждение за дейности по предос-
тавяне на услуги във връзка с участие в конгреси или посещение на място, участниците за 
всяка отделна дейност трябва да бъдат избрани в съответствие със същите критерии, които 
биха се прилагали за самостоятелно мероприятие.

6.4.6 Компаниите следва да наемат само необходимия брой експерти и само за разумен 
срок, който е необходим,  за да се отговори на установените бизнес нужди.

6.4.7 Компаниите трябва да имат предвид репутацията на медицинските специалисти и да 
не ангажират никого с честота, която би могла да се счита за прекомерна, като се има пред-
вид наличието на алтернативни експерти.

6.4.8 Всички ангажименти трябва да са потвърдени писмено, като ясно се посочват услугите 
и размерът на възнаграждението.

6.4.9 Когато е възможно, експертът следва да бъде договорно задължен: а) да декларира, че 
е предоставял платени услуги на компанията, всеки път, когато прави публично писмени или 
устни изказвания по въпрос, който е предмет на споразумението, или друг въпрос, свързан с 
компанията; и б) ако е приложимо, да оповестява взаимоотношението със своя работодател.

6.4.10 Съгласно точка 5.8.1 от настоящия Кодекс компаниите трябва да плащат не повече от 
справедливата пазарна стойност на услугите и да заплащат възнаграждение само за поло-
жен труд. Когато даден експерт не е бил в състояние да изпълни всички свои договорни 
задължения, компанията може да плати справедливата пазарна стойност на действително 
предоставените резултати.

6.4.11 Понякога медицински специалисти или други експерти, предоставящи услуги по 
договор, искат хонорарът им да бъде дарен на благотворителна организация. На компании-
те се забранява да правят това.

6.4.12 Предоставянето на стойност към медицински специалисти, здравни организации и 
пациентски организации съгласно точка 6.4 се оповестява в съответствие с глава 7 от насто-
ящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.4.1 Експертните съвети и подкрепата от страна на медицински специалисти, здравни и паци-
ентски организации помагат на индустрията да взема решения, които в крайна сметка са от 
полза за грижите за пациентите. Компаниите могат да наемат подходящи експерти от тези 
сегменти на здравната общност, които да предоставят необходимите услуги, включително:

· работа като експерти в консултативните съвети
· изказвания
· участие в научни изследвания
· участие в целеви групи или пазарни проучвания
· обучение и образоване относно продукти.

6.4.2 Компаниите трябва да имат законна икономическа нужда от конкретната услуга и да 
възнамеряват да използват по подходящ начин извършената работа. Тази нужда от услугите 
трябва да е била установена и документирана преди компанията да предприеме каквито и 

да е мерки. Компаниите не трябва да създават срещи или да работят за тях като средство за 
заплащане на експертите или за запазването на взаимоотношенията с тях.

6.4.3 Пазарните проучвания не трябва да се използват като средство за насочване на непод-
лежащи на оповестяване плащания към определена група медицински специалисти. Ако 
дадена компания предостави на агенцията списък с потенциални целеви участници (напри-
мер проучване на удовлетвореността на клиентите, проведено с аптеки), проучването не 
може да се счита за действително анонимно, ако значителна част от посочените в списъка 
ще бъдат респонденти.

6.4.4 Експертите трябва да бъдат избрани и ангажирани като доставчици на услуги единстве-
но въз основа на тяхната квалификация, експертен опит и способности за предоставяне на 
услугата. Персоналът на компанията, отговорен за подбора на експерти, трябва да разполага 
с необходимия експертен опит, за да прецени дали предложените експерти са подходящи 
предвид конкретната установена необходимост.

6.4.5 Когато компаниите организират заплащане на възнаграждение за дейности по предос-
тавяне на услуги във връзка с участие в конгреси или посещение на място, участниците за 
всяка отделна дейност трябва да бъдат избрани в съответствие със същите критерии, които 
биха се прилагали за самостоятелно мероприятие.

6.4.6 Компаниите следва да наемат само необходимия брой експерти и само за разумен 
срок, който е необходим,  за да се отговори на установените бизнес нужди.

6.4.7 Компаниите трябва да имат предвид репутацията на медицинските специалисти и да 
не ангажират никого с честота, която би могла да се счита за прекомерна, като се има пред-
вид наличието на алтернативни експерти.

6.4.8 Всички ангажименти трябва да са потвърдени писмено, като ясно се посочват услугите 
и размерът на възнаграждението.

6.4.9 Когато е възможно, експертът следва да бъде договорно задължен: а) да декларира, че 
е предоставял платени услуги на компанията, всеки път, когато прави публично писмени или 
устни изказвания по въпрос, който е предмет на споразумението, или друг въпрос, свързан с 
компанията; и б) ако е приложимо, да оповестява взаимоотношението със своя работодател.

6.4.10 Съгласно точка 5.8.1 от настоящия Кодекс компаниите трябва да плащат не повече от 
справедливата пазарна стойност на услугите и да заплащат възнаграждение само за поло-
жен труд. Когато даден експерт не е бил в състояние да изпълни всички свои договорни 
задължения, компанията може да плати справедливата пазарна стойност на действително 
предоставените резултати.

6.4.11 Понякога медицински специалисти или други експерти, предоставящи услуги по 
договор, искат хонорарът им да бъде дарен на благотворителна организация. На компании-
те се забранява да правят това.

6.4.12 Предоставянето на стойност към медицински специалисти, здравни организации и 
пациентски организации съгласно точка 6.4 се оповестява в съответствие с глава 7 от насто-
ящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.5 Образователни материали, предмети с 
медицинско предназначение и подаръци
6.5.1 Понякога компаниите могат да предоставят на отделни медицински специалисти 
образователни материали, нескъпи предмети с медицинско предназначение и нескъпи 
подаръци (например химикалки), когато това е разрешено от закона и в съответствие с 
националните изисквания и норми.

6.5.2 Всички такива предмети трябва да са:

· насочени пряко към образованието на медицинските специалисти и грижите за 
пациентите; или
· свързани с професионалните задължения на медицинския специалист и в крайна 
сметка от полза за пациентите, грижите за пациентите или медицинската дейност или 
дейността на аптека. 

Те никога не трябва да предоставят лични облаги на медицинските специалисти или да ги 
използват за оказване на неправомерно влияние върху тях.

6.5.3 Компаниите не трябва да предоставят консумативи, които биха компенсирали обичай-
ните разходи за извършването на медицинска дейност; следователно забранено е предос-
тавянето на медицински консумативи, които са обичайни и необходими за ежедневната 
медицинска практика, като шпатули за език, гумени ръкавици, маски, кърпички, превърз-
очни материали и подобни предмети.

Предоставяне на нескъп предмет в редки случаи не се счита за компенсиране на разходи-
те за дейността, докато предмет, който е допустим, ако се предоставя самостоятелно, ще 
бъде неподходящ, ако се дава в големи количества или често.

Когато са необходими предмети с медицинско предназначение по време на извънредни 
ситуации, свързани с общественото здраве или помощ при бедствия, отклоненията от 
настоящата разпоредба са допустими само доколкото са одобрени от „Лекарства за 
Европа“. По принцип получателите следва да са здравни организации или държавни инсти-
туции, а не отделни медицински специалисти, като тези облаги в натура подлежат на 
оповестяване като дарения в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс, освен ако не са 
класифицирани по друг начин съгласно националното законодателство.

6.5.4 Подаръците не трябва да се са под формата на пари или парични еквиваленти. Пред-
мети, които лесно могат да бъдат препродадени или използвани за генериране на доход, 
са забранени.

6.5.5 Лични подаръци на медицински специалисти, като цветя или шоколадови бонбони за 
отбелязване на рожден ден, личен или национален празник, са забранени във всички 
държави.

6.5.6 Предмети, предоставени на отделни медицински специалисти в съответствие с насто-
ящата разпоредба, не подлежат на оповестяване съгласно Кодекса на „Лекарства за 
Европа“, въпреки че е възможно да подлежат на оповестяване съгласно националните 
правила и изисквания.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
Кодекс за



25пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

6.6 Мостри 

6.6.1 Целта на медицинските мостри е да се помогне на упълномощените предписващи 
лекари да се запознаят с определени продукти и да придобият опит в работата с тях. 
Мостри от лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, могат да се дават 
само на предписващи лекари.

6.6.2 Мостри могат да се предоставят само в отговор на спонтанно писмено искане от 
страна на медицинския специалист.

6.6.3 Компаниите могат да предоставят медицински мостри само по изключение и инци-
дентно, в съответствие с националните законови ограничения по отношение на количест-
вата и честотата.

6.6.4 Мострите не трябва да се препродават от медицинския специалист, като тази забрана 
трябва ясно да е посочена на опаковката на продукта. Медицинските мостри не подлежат 
на оповестяване съгласно настоящия Кодекс.

6.6.5 Компаниите трябва да въведат и поддържат подходящ контрол върху разпростране-
нието на мострите. Редът и условията за доставка трябва да са в съответствие с национал-
ното законодателство.

6.7 Социален принос

6.7.1 Компаниите могат да допринасят за общностите, на които служат, като правят финан-
сови дарения и дарения в натура за здравни и пациентски организации в подкрепа на 
целите на здравеопазването. Законните цели включват подкрепа за:

· научни изследвания;
· медицинско образование;
· образование на пациентите;
· достъп на пациентите до здравно обслужване; 
· цялостното развитие на системите за здравеопазване.

6.7.2 Компаниите могат също така да подкрепят общностни и благотворителни инициати-
ви. Принос може да се предоставя на утвърдени благотворителни организации, граждан-
ски организации и организации с нестопанска цел.

6.7.3 Всички получатели на приноси трябва да имат основно благотворителна или филан-
тропска цел.

Принос може да се предоставя на организация за здравно обслужване със стопанска цел 
само ако тази организация прехвърля цялата си печалба на държавна или публична инсти-
туция. Компаниите не трябва да субсидират или да допринасят за рентабилността на 
частно предприятие, поради което даренията са забранени: а) ако предприятието има 
частни акционери, или б) ако някой медицински специалист би имал финансова полза.

6.7.4 Принос никога не трябва да се предоставя на физически лица или в полза на конкрет-
ни лица (с изключение на служителите на компанията и техните семейства).

Въпреки че дарението на пари в брой за заплащането на същата дейност не би било допус-
тимо съгласно настоящия Кодекс, предоставянето от страна на компаниите на подходящи 
услуги за скрининг и други подобни услуги в областта на първичната медицинска помощ 
(обща практика) може да е допустимо, когато това е разрешено от националното законода-

телство и насоки, и при условие че никой медицински специалист няма да се възползва 
финансово. Този вид подкрепа представлява подлежащо на оповестяване дарение в 
натура в полза на практиката (организацията), а не на отправилия искането медицински 
специалист.

Следва да се отбележи, че безвъзмездните средства (грантове) за научни изследвания и 
спонсорирането на обучения на медицински специалисти не се считат за „принос“ за 
целите на настоящата разпоредба.

6.7.5 Компаниите могат да дадат своя принос само в отговор на спонтанно и независимо 
искане от потенциалния получател; т.е. искане, направено от организацията, без да е отправе-
на покана от компанията. Публичен призив от благотворителна организация с национална 
или международна известност отговаря на това изискване.

При изключителни обстоятелства, компаниите могат проактивно да даряват, ако:

· са изпълнени всички други изисквания на точка 6.7; и
· даряващата компания няма и няма вероятност да има търговски интереси във 
връзка с дейностите на организацията получател.

Отклонения от настоящата разпоредба за целите на извънредни ситуации, свързани с 
общественото здраве или помощ при бедствия, са позволени само доколкото са одобрени 
от „Лекарства за Европа“.

6.7.6 Неограниченият принос в полза на здравни организации, което означава дарения, 
които не са обвързани с конкретен проект или дейност, е забранен. Следователно компани-
ята трябва да се увери, че разполага с достатъчно информация за начина, по който се 
планира да се използват средствата. Искането трябва да включва подробно описание на 
нуждите на организацията, програмата или проекта и общия бюджет, както и сумата, поис-
кана от компанията. Това изискване се счита за изпълнено, когато компанията отговаря на 
публичен призив на благотворителна организация с национална или международна 
известност.

6.7.7 Компаниите следва да извършват достатъчно комплексна проверка на предложения 
получател, за да се гарантират легитимността на организацията и нейната финансова 
стабилност, както и че приносът няма да представлява риск от конфликт на интереси.

6.7.8 Компаниите трябва да имат процедура за одобрение на приноса. Процесът на одобре-
ние трябва да е независим от всички търговски съображения и в него не трябва да участва 
персонал, отговарящ за продажбите.

6.7.9 Предоставянето на стойност към здравни и пациентски организации съгласно точка 
6.7 подлежи на оповестяване в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.7.1 Компаниите могат да допринасят за общностите, на които служат, като правят финан-
сови дарения и дарения в натура за здравни и пациентски организации в подкрепа на 
целите на здравеопазването. Законните цели включват подкрепа за:

· научни изследвания;
· медицинско образование;
· образование на пациентите;
· достъп на пациентите до здравно обслужване; 
· цялостното развитие на системите за здравеопазване.

6.7.2 Компаниите могат също така да подкрепят общностни и благотворителни инициати-
ви. Принос може да се предоставя на утвърдени благотворителни организации, граждан-
ски организации и организации с нестопанска цел.

6.7.3 Всички получатели на приноси трябва да имат основно благотворителна или филан-
тропска цел.

Принос може да се предоставя на организация за здравно обслужване със стопанска цел 
само ако тази организация прехвърля цялата си печалба на държавна или публична инсти-
туция. Компаниите не трябва да субсидират или да допринасят за рентабилността на 
частно предприятие, поради което даренията са забранени: а) ако предприятието има 
частни акционери, или б) ако някой медицински специалист би имал финансова полза.

6.7.4 Принос никога не трябва да се предоставя на физически лица или в полза на конкрет-
ни лица (с изключение на служителите на компанията и техните семейства).

Въпреки че дарението на пари в брой за заплащането на същата дейност не би било допус-
тимо съгласно настоящия Кодекс, предоставянето от страна на компаниите на подходящи 
услуги за скрининг и други подобни услуги в областта на първичната медицинска помощ 
(обща практика) може да е допустимо, когато това е разрешено от националното законода-

телство и насоки, и при условие че никой медицински специалист няма да се възползва 
финансово. Този вид подкрепа представлява подлежащо на оповестяване дарение в 
натура в полза на практиката (организацията), а не на отправилия искането медицински 
специалист.

Следва да се отбележи, че безвъзмездните средства (грантове) за научни изследвания и 
спонсорирането на обучения на медицински специалисти не се считат за „принос“ за 
целите на настоящата разпоредба.

6.7.5 Компаниите могат да дадат своя принос само в отговор на спонтанно и независимо 
искане от потенциалния получател; т.е. искане, направено от организацията, без да е отправе-
на покана от компанията. Публичен призив от благотворителна организация с национална 
или международна известност отговаря на това изискване.

При изключителни обстоятелства, компаниите могат проактивно да даряват, ако:

· са изпълнени всички други изисквания на точка 6.7; и
· даряващата компания няма и няма вероятност да има търговски интереси във 
връзка с дейностите на организацията получател.

Отклонения от настоящата разпоредба за целите на извънредни ситуации, свързани с 
общественото здраве или помощ при бедствия, са позволени само доколкото са одобрени 
от „Лекарства за Европа“.

6.7.6 Неограниченият принос в полза на здравни организации, което означава дарения, 
които не са обвързани с конкретен проект или дейност, е забранен. Следователно компани-
ята трябва да се увери, че разполага с достатъчно информация за начина, по който се 
планира да се използват средствата. Искането трябва да включва подробно описание на 
нуждите на организацията, програмата или проекта и общия бюджет, както и сумата, поис-
кана от компанията. Това изискване се счита за изпълнено, когато компанията отговаря на 
публичен призив на благотворителна организация с национална или международна 
известност.

6.7.7 Компаниите следва да извършват достатъчно комплексна проверка на предложения 
получател, за да се гарантират легитимността на организацията и нейната финансова 
стабилност, както и че приносът няма да представлява риск от конфликт на интереси.

6.7.8 Компаниите трябва да имат процедура за одобрение на приноса. Процесът на одобре-
ние трябва да е независим от всички търговски съображения и в него не трябва да участва 
персонал, отговарящ за продажбите.

6.7.9 Предоставянето на стойност към здравни и пациентски организации съгласно точка 
6.7 подлежи на оповестяване в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.8 Взаимодействия с пациенти и пациентски организации 

6.8.1 За да се запазят независимостта и надеждността на пациентските организации, никоя 
компания няма право да се стреми да бъде единственият финансов източник на пациент-
ска организация или на някоя от основните � програми.

6.8.2 Компаниите трябва да гарантират, че спонсорството от тяхна страна е винаги ясно 
потвърдено и очевидно от самото начало.

6.8.3 По искане на пациентска организация компаниите могат да допринесат за изготвяне-
то на материали от справедлива и балансирана научна гледна точка. Компаниите могат 
също така да коригират фактически неточности. Компаниите обаче не трябва да имат 
редакционен контрол върху текста на материала на пациентската организация, който 
подкрепят, и не трябва да се опитват да влияят върху съдържанието по начин, който е 
благоприятен за техните собствени търговски интереси.

6.8.4 За публичното използване на логото или на защитени с права материали на пациент-
ска организация от дадена компания е необходимо писмено разрешение от тази организа-
ция. При искането на разрешение компанията трябва ясно да посочи конкретната цел и 
начина, по който ще се използва логото или съответният защитен с права материал.

6.8.5 Когато компанията предоставя на пациентска организация финансова подкрепа, 
значителна нефинансова подкрепа (например продукт или оборудване) или значителна 
непряка подкрепа (например даряване на времето на агенция за връзки с общественост-
та), трябва да има писмено споразумение, в което ясно се посочват:

· размерът на финансирането;
· целта, например неограничена безвъзмездна помощ, спонсориране на конкретна 
среща или подкрепа за публикация;
· ако е приложимо, описание на всяка значителна нефинансова подкрепа; и
· ако е приложимо, описание на всяка значителна непряка подкрепа, включително 
специфичния характер на участието на другата страна.

6.8.6 Спонсорството и приносът трябва да отговарят на изискванията, посочени съответно 
в точки 6.1 и 6.7.

6.8.7 Компаниите имат право да наемат пациентски организации за предоставяне на услуги 
само с цел подпомагане на здравеопазването или на научните изследвания. Например 
пациентските организации могат да предоставят услугите на експерти, които да участват в 
срещи на консултативен съвет или като лектор на образователна среща. Възнаграждение-
то за услуги трябва да отговаря на изискванията, посочени в точка 6.4.

6.8.8 Компаниите трябва да имат процедура за одобрение за дарения, спонсорство и 
договорни услуги от пациентски организации. Процесът на одобрение на даренията 
трябва да е независим от всички търговски съображения и в него не трябва да участва 
персонал, отговарящ за продажбите.

6.8.9 Предоставянето на стойност към пациентски организации съгласно точка 6.8 подле-
жи на оповестяване в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

6.8.10 Програми за подкрепа на пациенти (ППП) са финансирани от компанията непромо-
ционални дейности, които подпомагат съгласилите се пациенти или лицата, които се 
грижат за тях, директно или чрез техния лекар, да разберат и/или управляват по-добре 
тяхното заболяване. Примерите за ППП включват осигуряване на помощ от медицинска 
сестра с цел асистенция при администрирането на терапията, пациентска гореща линия 
или периодична възможност за проверка на придържането към лечението. Установените 
ППП трябва да отговарят на всички приложими стандарти и изисквания на настоящия 
Кодекс.

Изборът и управлението на доставчици на ППП и взимането на решения относно ППП обик-
новено са в рамките на медицинската фунцкия на компанията със значителна подкрепа от 
лекарствена безопасност и трябва да бъде независимо от търговските и маркетинг отдели. 

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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6.8.1 За да се запазят независимостта и надеждността на пациентските организации, никоя 
компания няма право да се стреми да бъде единственият финансов източник на пациент-
ска организация или на някоя от основните � програми.

6.8.2 Компаниите трябва да гарантират, че спонсорството от тяхна страна е винаги ясно 
потвърдено и очевидно от самото начало.

6.8.3 По искане на пациентска организация компаниите могат да допринесат за изготвяне-
то на материали от справедлива и балансирана научна гледна точка. Компаниите могат 
също така да коригират фактически неточности. Компаниите обаче не трябва да имат 
редакционен контрол върху текста на материала на пациентската организация, който 
подкрепят, и не трябва да се опитват да влияят върху съдържанието по начин, който е 
благоприятен за техните собствени търговски интереси.

6.8.4 За публичното използване на логото или на защитени с права материали на пациент-
ска организация от дадена компания е необходимо писмено разрешение от тази организа-
ция. При искането на разрешение компанията трябва ясно да посочи конкретната цел и 
начина, по който ще се използва логото или съответният защитен с права материал.

6.8.5 Когато компанията предоставя на пациентска организация финансова подкрепа, 
значителна нефинансова подкрепа (например продукт или оборудване) или значителна 
непряка подкрепа (например даряване на времето на агенция за връзки с общественост-
та), трябва да има писмено споразумение, в което ясно се посочват:

· размерът на финансирането;
· целта, например неограничена безвъзмездна помощ, спонсориране на конкретна 
среща или подкрепа за публикация;
· ако е приложимо, описание на всяка значителна нефинансова подкрепа; и
· ако е приложимо, описание на всяка значителна непряка подкрепа, включително 
специфичния характер на участието на другата страна.

6.8.6 Спонсорството и приносът трябва да отговарят на изискванията, посочени съответно 
в точки 6.1 и 6.7.

6.8.7 Компаниите имат право да наемат пациентски организации за предоставяне на услуги 
само с цел подпомагане на здравеопазването или на научните изследвания. Например 
пациентските организации могат да предоставят услугите на експерти, които да участват в 
срещи на консултативен съвет или като лектор на образователна среща. Възнаграждение-
то за услуги трябва да отговаря на изискванията, посочени в точка 6.4.

6.8.8 Компаниите трябва да имат процедура за одобрение за дарения, спонсорство и 
договорни услуги от пациентски организации. Процесът на одобрение на даренията 
трябва да е независим от всички търговски съображения и в него не трябва да участва 
персонал, отговарящ за продажбите.

6.8.9 Предоставянето на стойност към пациентски организации съгласно точка 6.8 подле-
жи на оповестяване в съответствие с глава 7 от настоящия Кодекс.

6.8.10 Програми за подкрепа на пациенти (ППП) са финансирани от компанията непромо-
ционални дейности, които подпомагат съгласилите се пациенти или лицата, които се 
грижат за тях, директно или чрез техния лекар, да разберат и/или управляват по-добре 
тяхното заболяване. Примерите за ППП включват осигуряване на помощ от медицинска 
сестра с цел асистенция при администрирането на терапията, пациентска гореща линия 
или периодична възможност за проверка на придържането към лечението. Установените 
ППП трябва да отговарят на всички приложими стандарти и изисквания на настоящия 
Кодекс.

Изборът и управлението на доставчици на ППП и взимането на решения относно ППП обик-
новено са в рамките на медицинската фунцкия на компанията със значителна подкрепа от 
лекарствена безопасност и трябва да бъде независимо от търговските и маркетинг отдели. 
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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Процедури за оповестяванеГлава 7 

7.1 Отговорност за оповестяване на предоставянето на стойност

7.2 Обхват на оповестяването

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

Настоящата глава се прилага по отношение на оповестяването на предоставянето на 
стойност, считано от 1 януари 2021 г., когато влиза в сила настоящата версия на Кодекса на 
„Лекарства за Европа“. Предоставянето на стойност във връзка с дейности, извършени през 
2020 г. и оповестени през 2021 г., се урежда от предходната версия на настоящия Кодекс.

7.1.1 Прозрачността относно взаимодействията между компаниите и здравната общност 
спомага за предотвратяването на неетично и незаконно поведение. Поради това Кодексът 
на „Лекарства за Европа“ изисква от компаниите да оповестяват видовете предоставяне на 
стойност, когато би могло да има конфликт на интереси.

7.1.2 Всяка компания трябва да оповести предоставянето на стойност, извършено от трети 
страни от нейно име, ако ѝ е известна или има достъп до самоличността на получателя 
(получателите). Това непряко предоставяне на стойност следва да се третира за целите на 
оповестяването така, както ако е извършено пряко от компанията.

Статутът и естеството на страната посредник (например туристическа агенция, дружество 
за управление на събития или дистрибутор) са без значение. Ако предоставянето на 
стойност произтича от дейност, попадаща в обхвата на настоящия Кодекс, и в крайна 
сметка под контрола на фармацевтичната компания, то тогава компанията трябва да го 
оповести. Компаниите следва да гарантират, че задължението на техните посредници да 
им предоставят данни за оповестяване на информация е уредено в техните договорни 
споразумения.

7.1.3 Всяка компания трябва да отчита предоставянето на стойност, което попада в обхвата 
на настоящия Кодекс и е извършено от нейното дружество-майка или от свързани друже-
ства, независимо от участието на членуващата компания в дейността.

7.1.4 Когато в настоящата глава е посочено, че трябва да се опише естеството на предоста-
вянето на стойността, съответното описание трябва да е достатъчно пълно, за да даде 
възможност на всеки член на обществото да разбере какво е договореността между компа-
нията и получателя. Не е необходимо да се разгласява поверителна информация.

7.2.1 Компаниите трябва да публикуват данни, свързани със следните видове предоставя-
не на стойност (пряко или непряко финансиране) към медицински специалисти, здравни 
организации или пациентски организации:

· възнаграждение за услуги (без свързаните с тях разходи),
с изключение на възнагражденията, заплащани във връзка с научноизследователска 
и развойна дейност или анонимни пазарни проучвания;
· регистрационни такси за участие в конгрес/конференция на трета страна;
· пътуване и настаняване, осигурени на делегатите за участие в среща – включително 
срещи на трети страни, организирани от компанията срещи и посещения на място;

· безвъзмездни средства и дарения, както финансови, така и в натура, за организа-
ции, които са част от здравната общност;
· спонсориране на дейности и събития на здравни и пациентски организации. 

7.2.2 Изключението за научноизследователска и развойна дейност се прилага само за 
платени възнаграждения. Не е необходимо оборудването, предоставено на здравна 
организация за целите на дадено проучване, да бъде оповестявано, ако в края на дейност-
та се връща обратно. Ако оборудването бъде оставено на разположение на здравната 
организация, то трябва да бъде оповестено като дарение по неговата актуална справедли-
ва пазарна стойност. 

7.2.3 Изключението за проучвания на пазара по отношение на възнагражденията се прила-
га само за действително анонимни проучвания на пазара, когато не е възможно компания-
та да знае или да установи самоличността на респондентите.

7.2.4 Ако няма преки разходи (различни от храна и напитки), свързани с дадена среща, не е 
налице предоставяне на стойност, което да бъде оповестено. За организираните от компа-
нията срещи, елементи като наем на стаи и аудиовизуално оборудване не носят никаква 
полза на отделни делегати и не представляват предоставяне на стойност.

7.2.5 Предоставянето на стойност, свързано единствено с продукти без лекарско предписа-
ние и други лекарствени продукти, отпускани без рецепта, е извън обхвата на настоящия 
Кодекс и следователно не попада в обхвата на оповестяването, освен ако националните 
изисквания или местните кодекси не изискват включването им.

7.2.6 Ако продуктовият портфейл на дадена компания включва както продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, така и такива, които се отпускат без лекарско предписа-
ние, тогава срещите, дейностите и предоставянето на стойност, които изцяло или частично 
включват лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, следва да се 
считат за напълно обхванати от оповестяването съгласно настоящия Кодекс.

7.2.7 Дейностите извън приложното поле на Кодекса, например отстъпки или продажба на 
рекламно пространство, които не са свързани със спонсорство на материали, по дефини-
ция са извън обхвата на оповестяването.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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7.2.1 Компаниите трябва да публикуват данни, свързани със следните видове предоставя-
не на стойност (пряко или непряко финансиране) към медицински специалисти, здравни 
организации или пациентски организации:

· възнаграждение за услуги (без свързаните с тях разходи),
с изключение на възнагражденията, заплащани във връзка с научноизследователска 
и развойна дейност или анонимни пазарни проучвания;
· регистрационни такси за участие в конгрес/конференция на трета страна;
· пътуване и настаняване, осигурени на делегатите за участие в среща – включително 
срещи на трети страни, организирани от компанията срещи и посещения на място;

· безвъзмездни средства и дарения, както финансови, така и в натура, за организа-
ции, които са част от здравната общност;
· спонсориране на дейности и събития на здравни и пациентски организации.

7.2.2 Изключението за научноизследователска и развойна дейност се прилага само за 
платени възнаграждения. Не е необходимо оборудването, предоставено на здравна 
организация за целите на дадено проучване, да бъде оповестявано, ако в края на дейност-
та се връща обратно. Ако оборудването бъде оставено на разположение на здравната 
организация, то трябва да бъде оповестено като дарение по неговата актуална справедли-
ва пазарна стойност. 

7.2.3 Изключението за проучвания на пазара по отношение на възнагражденията се прила-
га само за действително анонимни проучвания на пазара, когато не е възможно компания-
та да знае или да установи самоличността на респондентите.

7.2.4 Ако няма преки разходи (различни от храна и напитки), свързани с дадена среща, не е 
налице предоставяне на стойност, което да бъде оповестено. За организираните от компа-
нията срещи, елементи като наем на стаи и аудиовизуално оборудване не носят никаква 
полза на отделни делегати и не представляват предоставяне на стойност.

7.2.5 Предоставянето на стойност, свързано единствено с продукти без лекарско предписа-
ние и други лекарствени продукти, отпускани без рецепта, е извън обхвата на настоящия 
Кодекс и следователно не попада в обхвата на оповестяването, освен ако националните 
изисквания или местните кодекси не изискват включването им.

7.2.6 Ако продуктовото портфолио на дадена компания включва както продукти, които се 
отпускат по лекарско предписание, така и такива, които се отпускат без лекарско 
предписа-ние, тогава срещите, дейностите и предоставянето на стойност, които изцяло 
или частично включват лекарствени продукти, отпускани само по лекарско предписание, 
следва да се считат за напълно обхванати от оповестяването съгласно настоящия Кодекс.

7.2.7 Дейностите извън приложното поле на Кодекса, например отстъпки или продажба на 
рекламно пространство, които не са свързани със спонсорство на материали, по дефини-
ция са извън обхвата на оповестяването.

7.3 Период и честота на оповестяване

7.3.1 Отчетният период за оповестяване на предоставяне на стойност е пълна календарна 
година.

7.3.2 Оповестяваните данни трябва да се публикуват ежегодно.

7.3.3 Компаниите следва да оповестяват информацията възможно в най-кратък срок, но не 
по-късно от 30 юни на годината, следваща отчетния период. В някои държави е възможно 
националните изисквания да предвиждат по-ранен краен срок. След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 

за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
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7.4 Какво се оповестява и как – медицински специалисти

Възнаграждение за услуги

7.4.1 Възнаграждението за услуги винаги се оповестява на поименна основа (освен ако 
медицинският специалист откаже да даде съгласие за оповестяване в съответствие с точка 
7.7.2 по-долу).

7.4.2 Сумата, оповестена за всеки медицински специалист, е общата сума на всички хонора-
ри за отчетния период.

7.4.3 Разходите, които са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга (напри-
мер пътуване, настаняване и храна), не подлежат на оповестяване.

7.4.4 Ако медицински специалист предоставя услуги по договор чрез дружество за консул-
тантски или персонални услуги, което се контролира от него или семейството му, тогава за 
целите на оповестяването ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този 
медицински специалист.

7.4.5 Ако компанията сключи договор с организация за получаване на услугите на конкре-
тен медицински специалист, нает от тази организация, тогава за целите на оповестяването 
ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този медицински специалист, дори 
ако лицето, което извършва услугата, не е било пряко компенсирано.

Подкрепа за участие в срещи като делегат

7.4.7 В тази категория „подкрепа“ се отнася до предоставяне на стойност през отчетния 
период под формата на:

· регистрационни такси за участие в конгрес/конференция на трета страна, включи-
телно виртуални срещи;
· пътуване и настаняване за участие в среща – включително срещи на трети страни, 
организирани от компанията срещи и посещения на място.

7.4.8 Компаниите трябва да изберат една от следните две възможности за представяне на 
оповестяването си в тази категория:

· 7.4.8.1 вариант 1 – оповестяване на броя събития, за които е оказана подкрепа всеки 
поименно посочен медицински специалист, без да се предоставя финансова инфор-
мация.

За всеки медицински специалист се посочват:
- име на медицинския специалист;
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал в 
държавата, в която е установена основната му практика (включително осигурява-
не на регистрация за виртуални срещи);
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал на 
други места в Европа;
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал извън 
Европа;
- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал в държа-
вата, в която е установена основната му практика;
- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал на други 
места в Европа;

- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал извън 
Европа;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал в държавата, в която е установена основната му практика;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал на други места в Европа;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал извън Европа.

· 7.4.8.2 вариант 2 – оповестяване на общите разходи за всяка отделна среща и на 
общия брой медицински специалисти, подпомогнати за участие, без поименно посоч-
ване на делегатите.

За всяка среща се посочват:
- наименованието на конгреса, срещата или посещението на място;
- общата сума разходи за такси за регистрация*, пътуване и настаняване за всички 
медицински специалисти;
- рой медицински специалисти, получили финансова подкрепа за участие.

* Вж. точка 7.4.10 относно стойността на оповестяването на „безплатни“ регистра-
ции за конференции.

7.4.9 Стойността на храната, включена в „пакет“ за регистрация на конференция, е относи-
телно незначителен разход и не следва да се приспада.

7.4.10 Когато дадена компания получава безплатни регистрации за конференции като част 
от пакет за спонсорство и ги предоставя на медицински специалисти, приетата стойност на 
предоставянето ще бъде цената, която отделните получатели биха платили за себе си към 
момента на сключване на договореностите.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
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7.5 Какво се оповестява и как – здравни организации
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Възнаграждение за услуги

7.4.1 Възнаграждението за услуги винаги се оповестява на поименна основа (освен ако 
медицинският специалист откаже да даде съгласие за оповестяване в съответствие с точка 
7.7.2 по-долу).

7.4.2 Сумата, оповестена за всеки медицински специалист, е общата сума на всички хонора-
ри за отчетния период.

7.4.3 Разходите, които са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга (напри-
мер пътуване, настаняване и храна), не подлежат на оповестяване.

7.4.4 Ако медицински специалист предоставя услуги по договор чрез дружество за консул-
тантски или персонални услуги, което се контролира от него или семейството му, тогава за 
целите на оповестяването ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този 
медицински специалист.

7.4.5 Ако компанията сключи договор с организация за получаване на услугите на конкре-
тен медицински специалист, нает от тази организация, тогава за целите на оповестяването 
ангажиментът се счита за предоставяне на стойност на този медицински специалист, дори 
ако лицето, което извършва услугата, не е било пряко компенсирано.

Подкрепа за участие в срещи като делегат

7.4.7 В тази категория „подкрепа“ се отнася до предоставяне на стойност през отчетния 
период под формата на:

· регистрационни такси за участие в конгрес/конференция на трета страна, включи-
телно виртуални срещи;
· пътуване и настаняване за участие в среща – включително срещи на трети страни, 
организирани от компанията срещи и посещения на място.

7.4.8 Компаниите трябва да изберат една от следните две възможности за представяне на 
оповестяването си в тази категория:

· 7.4.8.1 вариант 1 – оповестяване на броя събития, за които е оказана подкрепа всеки 
поименно посочен медицински специалист, без да се предоставя финансова инфор-
мация.

За всеки медицински специалист се посочват:
- име на медицинския специалист;
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал в 
държавата, в която е установена основната му практика (включително осигурява-
не на регистрация за виртуални срещи);
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал на 
други места в Европа;
- брой срещи на трети страни, в които медицинският специалист е участвал извън 
Европа;
- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал в държа-
вата, в която е установена основната му практика;
- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал на други 
места в Европа;

- брой посещения на място, в които медицинският специалист е участвал извън 
Европа;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал в държавата, в която е установена основната му практика;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал на други места в Европа;
- брой организирани от компанията срещи, в които медицинският специалист е 
участвал извън Европа.

· 7.4.8.2 вариант 2 – оповестяване на общите разходи за всяка отделна среща и на 
общия брой медицински специалисти, подпомогнати за участие, без поименно посоч-
ване на делегатите.

За всяка среща се посочват:
- наименованието на конгреса, срещата или посещението на място;
- общата сума разходи за такси за регистрация*, пътуване и настаняване за всички 
медицински специалисти;
- рой медицински специалисти, получили финансова подкрепа за участие.

* Вж. точка 7.4.10 относно стойността на оповестяването на „безплатни“ регистра-
ции за конференции.

7.4.9 Стойността на храната, включена в „пакет“ за регистрация на конференция, е относи-
телно незначителен разход и не следва да се приспада.

7.4.10 Когато дадена компания получава безплатни регистрации за конференции като част 
от пакет за спонсорство и ги предоставя на медицински специалисти, приетата стойност на 
предоставянето ще бъде цената, която отделните получатели биха платили за себе си към 
момента на сключване на договореностите.

7.5.1 Предоставянето на стойност на здравни организации подлежи на оповестяване на 
поименна основа. Не се изисква съгласие.

Възнаграждение за услуги

7.5.2 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички хонорари 
за отчетния период.

7.5.3 Разходите, които са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга (напри-
мер пътуване, настаняване и храна), не подлежат на оповестяване.

7.5.4 Ако компанията сключи договор с организация за получаване на услугите на един или 
повече медицински специалисти, наети от тази организация, и не е налице изискване 
конкретни лица да извършват работата, тогава за целите на оповестяването ангажиментът 
се счита за предоставяне на стойност към организацията.

Безвъзмездни средства (грантове) и дарения

7.5.5 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички приноси 
през отчетния период, направени в съответствие с точка 6.7 от настоящия Кодекс.

7.5.6 За всяка здравна организация компаниите трябва да включат кратко описание на 
естеството на приноса(ите) (например безвъзмездни средства за научни изследвания, 
даряване на оборудване, даряване на продукти) и, когато това не е очевидно, неговата цел 
(например „увеличаване на капацитета за скрининг за рак на белите дробове“ или „подпо-
магане на облекчаването на пандемията“).

7.5.7 Приносът в натура в полза на здравна организация трябва да се оповести по справед-
лива пазарна стойност, дори ако даряващата компания е отписала цялата или част от 
стойността в собствените си счетоводни книги.

Спонсориране на дейности и събития

7.5.8 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички случаи на 
спонсорство през отчетния период, извършено в съответствие с клауза 6.1 от настоящия 
Кодекс.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
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7.6 Какво се оповестява и как – пациентски организации

7.5.1 Предоставянето на стойност на здравни организации подлежи на оповестяване на 
поименна основа. Не се изисква съгласие.

Възнаграждение за услуги

7.5.2 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички хонорари 
за отчетния период.

7.5.3 Разходите, които са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга (напри-
мер пътуване, настаняване и храна), не подлежат на оповестяване.

7.5.4 Ако компанията сключи договор с организация за получаване на услугите на един или 
повече медицински специалисти, наети от тази организация, и не е налице изискване 
конкретни лица да извършват работата, тогава за целите на оповестяването ангажиментът 
се счита за предоставяне на стойност към организацията.

Безвъзмездни средства (грантове) и дарения

7.5.5 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички приноси 
през отчетния период, направени в съответствие с точка 6.7 от настоящия Кодекс.

7.5.6 За всяка здравна организация компаниите трябва да включат кратко описание на 
естеството на приноса(ите) (например безвъзмездни средства за научни изследвания, 
даряване на оборудване, даряване на продукти) и, когато това не е очевидно, неговата цел 
(например „увеличаване на капацитета за скрининг за рак на белите дробове“ или „подпо-
магане на облекчаването на пандемията“).

7.5.7 Приносът в натура в полза на здравна организация трябва да се оповести по справед-
лива пазарна стойност, дори ако даряващата компания е отписала цялата или част от 
стойността в собствените си счетоводни книги.

Спонсориране на дейности и събития

7.5.8 Сумата, оповестена за всяка здравна организация, е общата сума на всички случаи на 
спонсорство през отчетния период, извършено в съответствие с клауза 6.1 от настоящия 
Кодекс.

7.6.1 Предоставянето на стойност на пациентски организации подлежи на оповестяване на 
поименна основа. Не се изисква съгласие.

Възнаграждение за услуги

7.6.2 Сумата, оповестена за всяка пациентска организация, е общата сума на всички хонора-
ри за отчетния период.

7.6.3 Разходите, които са пряко свързани с изпълнението на договорената услуга (напри-
мер пътуване, настаняване и храна), не подлежат на оповестяване.

7.6.4 За всяка организация компаниите трябва да включат кратко описание на естеството 
на предоставяните услуги.

Подкрепа под формата на безвъзмездни средства, дарения и спонсорство на дейнос-
ти и събития

7.6.5 Сумата, оповестена за всяка пациентска организация, е общата сума на всички случаи 
на спонсорство и приноси през отчетния период, направени в съответствие с точки 6.1 и 
6.7 от настоящия Кодекс.

7.6.6 За всяка пациентска организация компаниите трябва да включат кратко описание на 
естеството на спонсорството или приноса (например, финансиране провеждането на ден 
за повишаване на осведомеността относно заболяванията, покриване на разходите за 
издаване на бюлетин или обща подкрепа за текущите разходи на организацията).

7.6.7 Приносът в натура в полза на пациентска организация трябва да се оповести по 
справедлива пазарна стойност, дори ако даряващата компания е отписала цялата или част 
от стойността в собствените си счетоводни книги.

7.6.8 Когато по изключение компанията предоставя значителна нефинансова подкрепа, за 
която не може да се определи значима парична стойност, тя трябва ясно да опише непарич-
ната полза, получена от пациентската организация.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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7.7 Защита на личните данни и съгласие

7.8 Методологична бележка на компанията

7.7.1 В съответствие с точка 5.11.1 от настоящия Кодекс компаниите трябва да гарантират, 
че оповестяването от тяхна страна е в съответствие с изискванията за защита на данните. 
При спазване на националното законодателство и кодекси в рамките на всяка държава 
компаниите трябва да получат информирано съгласие от всяко физическо лице, преди да 
публикуват на поименна основа направеното към него предоставяне на стойност.

7.7.2 Ако националните правила допускат възможност да не се даде съгласие и медицин-
ският специалист не даде съгласието си за поименно оповестяване, компанията трябва да 
публикува оповестяваните данни на това лице, без да го идентифицира. Ако няколко меди-
цински специалисти откажат да дадат съгласието си, предоставянето на стойност към тях 
трябва да бъде обобщено по категории, а броят на получателите – съвкупно посочен, както 
е показано в образеца за оповестяване (приложение 1).

7.7.3 Ако медицински специалист оттегли съгласието си за оповестяване на неговите 
данни, отчитащата компания трябва да актуализира публикувания доклад за оповестяване 
с обобщените данните на това лице във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 
дни след получаване на искането за оттегляне на съгласието.

7.8.1 Заедно с данните от оповестяването всяка компания трябва да публикува методологи-
ята, която е приложило при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на 
предоставянето на стойност във всяка категория.  Методологичната бележка следва също 
така да разяснява третирането на:

· многогодишни договори;
· данъци, включително дали ДДС е бил включен, или не;
· валута и обменен курс, когато е приложимо;
· въпроси, свързани с момента и размера на предоставянето на стойност за целите на 
оповестяването – например подходът на компанията, ако дадено събитие е настъпи-
ло през отчетната година (поради което е възникнало задължение за плащане), но 
лекторът все още не е издал фактурира на компанията.

7.8.2 Компаниите трябва да спазват изискванията и нормите във всяка държава по отноше-
ние на включването или изключването на данъци и ДДС в/от отчетните данни. Когато няма 
въведени правила, компанията следва да вземе решение относно своя подход и да обясни 
това в методологичната бележка.

Следва си да се има предвид, че стойността за отделен получател на облага в натура (като 
регистрация на събитие или полет) е цената, която той би платил лично, като тази сума 
включва ДДС и данъка върху продажбите, когато са приложими. За разлика от това, ако 
доставчикът на услуги е добавил ДДС в издадената от него фактура, ДДС трябва да бъде 
платен на данъчната администрация на държавата, поради което може да се твърди, че 
ДДС не е полза за получателя и не е част от предоставената на лицето стойност. Различните 
видове предоставяне на стойност могат да бъдат третирани по различни начини; компани-
ите трябва да вземат решение относно подхода си за всеки клас дейности и да документи-
рат това в методологичната бележка.

7.8.3 Компаниите трябва да спазват изискванията във всяка държава, когато е приложимо, 
по отношение на валутата на оповестяване. В противен случай и като цяло, когато предоста-
вянето на стойност не е било в местната валута (например такса, платена на лектор от друга 
държава), компанията следва да конвертира подлежащата на оповестяване сума във валута-
та, използвана за оповестяване, и да обясни подхода в своята методологична бележка.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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7.8.1 Заедно с данните от оповестяването всяка компания трябва да публикува методологи-
ята, която е приложило при изготвянето на оповестяването и идентифицирането на 
предоставянето на стойност във всяка категория.  Методологичната бележка следва също 
така да разяснява третирането на:

· многогодишни договори;
· данъци, включително дали ДДС е бил включен, или не;
· валута и обменен курс, когато е приложимо;
· въпроси, свързани с момента и размера на предоставянето на стойност за целите на 
оповестяването – например подходът на компанията, ако дадено събитие е настъпи-
ло през отчетната година (поради което е възникнало задължение за плащане), но 
лекторът все още не е издал фактурира на компанията.

7.8.2 Компаниите трябва да спазват изискванията и нормите във всяка държава по отноше-
ние на включването или изключването на данъци и ДДС в/от отчетните данни. Когато няма 
въведени правила, компанията следва да вземе решение относно своя подход и да обясни 
това в методологичната бележка.

Следва си да се има предвид, че стойността за отделен получател на облага в натура (като 
регистрация на събитие или полет) е цената, която той би платил лично, като тази сума 
включва ДДС и данъка върху продажбите, когато са приложими. За разлика от това, ако 
доставчикът на услуги е добавил ДДС в издадената от него фактура, ДДС трябва да бъде 
платен на данъчната администрация на държавата, поради което може да се твърди, че 
ДДС не е полза за получателя и не е част от предоставената на лицето стойност. Различните 
видове предоставяне на стойност могат да бъдат третирани по различни начини; компани-
ите трябва да вземат решение относно подхода си за всеки клас дейности и да документи-
рат това в методологичната бележка.

7.8.3 Компаниите трябва да спазват изискванията във всяка държава, когато е приложимо, 
по отношение на валутата на оповестяване. В противен случай и като цяло, когато предоста-
вянето на стойност не е било в местната валута (например такса, платена на лектор от друга 
държава), компанията следва да конвертира подлежащата на оповестяване сума във валута-
та, използвана за оповестяване, и да обясни подхода в своята методологична бележка.

7.9.1 Компаниите трябва да оповестяват предоставянето на стойност така, че информация-
та да бъде лесно достъпна за членовете на обществото. Когато това се изисква на местно 
равнище, оповестяването следва да бъде направено на националната платформа, опреде-
лена от правителството, регулаторен орган или национална асоциация „Лекарства за 
Европа“. Като алтернатива (или допълнително) компаниите могат да публикуват оповестя-
ваните данни на своята интернет страница.

7.9.2 За предоставянията на стойности преди 2021г. (които ще бъдат оповестени до юни 
2022г.), компаниите следва да изберат да публикуват своите оповестявания в държавите, в 
които е установена основната практика на получателите, или в държавата на филиала, 
който е страна по договорното правоотношение, или в държавата, в която се намира техни-
ят регионален офис в Европа.

За предоставянията на стойности след 1 януари 2022г. (които ще бъдат оповестени до юни 
2023г.) и през следващите години, компаниите трябва да публикуват техните оповестява-
ния в държавите, в които е установена основната практика на получателите, освен в случаи-
те, в които няма местен търговски филиал (виж точка 7.9.3).

Компаниите могат допълнително да публикуват оповестявания в държавите на филиалите, 
които са страна по договорните правоотношения, или в държавата, в която се намира 
техният регионален офис в Европа.

7.9.3 За предоставяния на стойност на или след 1 януари 2022г. (които ще бъдат оповестени 
до юни 2023г.) и през следващите години, ако компанията публикува предоставяне на 
стойност въз основа на държавите на получатели, но няма филиали във всички съответни 
държави, тези конкретни оповестявания трябва да се публикуват на европейско равнище. 

7.9.4 Компаниите трябва да спазват съответните национални изисквания във всяка държа-
ва, в която публикуват своите оповестявания, включително местния кодекс на национална-
та асоциация на „Лекарства за Европа“. Когато няма национална асоциация или местен 
кодекс, компаниите трябва да спазват изискванията на Кодекса на „Лекарства за Европа“.

7.9.5 Настоящият кодекс определя минималния стандарт за оповестяване на предоставяне-
то на стойност. Ако националните изисквания се различават, компаниите винаги трябва да 
спазват по-строгите изисквания. Всички подобни разлики следва да бъдат обсъдени в мето-
дологичната бележка на компанията.

7.9.6 Когато националните изисквания за оповестяване не обхващат всички категории 
оповестяване, изисквани от настоящия Кодекс, например по отношение на пациентските 
организации, компаниите трябва да оповестяват това допълнително предоставяне на 
стойност на своята интернет страница или по друг подходящ начин.

7.9.7 Образецът за оповестяване на „Лекарства за Европа“ (приложение 1) предоставя 
подходящ формат, в който ясно са разграничени категориите получатели (медицински 
специалист, здравна организация или пациентска организация) и различните видове 
предоставяне на стойност. Компаниите могат да използват това или подобно представяне, 

при условие че оповестяваните данни, описани в точки 7.4 – 7.6, са ясно определени и 
форматът е лесно разбираем за широката общественост.

7.9.8 Допустимо е компаниите да публикуват своя доклад за оповестяване под формата на 
база данни с възможност за търсене, когато това е разрешено на местно равнище, при 
условие че може да се търси както а) по името на получателя, така и б) по неговото местона-
хождение или по професионален регистрационен номер/регистрационен номер на 
организацията. 

„Местонахождение“ означава град, в който дадено лице упражнява професионална 
дейност или в което организацията е регистрирана или извършва дейност.

Резултатите от търсенето в базата данни трябва да включват:

· име на получателя (с изключение на медицинските специалисти, които не са дали 
съгласието си за оповестяване);
· оповестяваните данни за този получател, както е посочено в точки 7.4, 7.5 или 7.6, 
според случая;
· общия размер на предоставянето на стойност по видове за всички медицински 
специалисти, здравни организации или пациентски организации, според случая.

В държавите, в които компаниите изискват съгласието на медицинските специалисти за 
оповестяване, търсенето на физическо лице, чието име не фигурира в доклада, следва да 
показва обобщените оповестявания за медицинските специалисти. Физическото лице 
може да не е получило никакво предоставяне на стойност от компанията или може да е 
отказало да даде съгласието си за оповестяване; ако е възможно, следва да се поясни на 
читателя, че в нито една от двете хипотези не може да се направи предположение.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
Кодекс за



7.10 Други допустими форми на оповестяване

7.11 Reten

7.9.1 Компаниите трябва да оповестяват предоставянето на стойност така, че информация-
та да бъде лесно достъпна за членовете на обществото. Когато това се изисква на местно 
равнище, оповестяването следва да бъде направено на националната платформа, опреде-
лена от правителството, регулаторен орган или национална асоциация „Лекарства за 
Европа“. Като алтернатива (или допълнително) компаниите могат да публикуват оповестя-
ваните данни на своята интернет страница.

7.9.2 За предоставянията на стойности преди 2021г. (които ще бъдат оповестени до юни 
2022г.), компаниите следва да изберат да публикуват своите оповестявания в държавите, в 
които е установена основната практика на получателите, или в държавата на филиала, 
който е страна по договорното правоотношение, или в държавата, в която се намира техни-
ят регионален офис в Европа.

За предоставянията на стойности след 1 януари 2022г. (които ще бъдат оповестени до юни 
2023г.) и през следващите години, компаниите трябва да публикуват техните оповестява-
ния в държавите, в които е установена основната практика на получателите, освен в случаи-
те, в които няма местен търговски филиал (виж точка 7.9.3).

Компаниите могат допълнително да публикуват оповестявания в държавите на филиалите, 
които са страна по договорните правоотношения, или в държавата, в която се намира 
техният регионален офис в Европа.

7.9.3 За предоставяния на стойност на или след 1 януари 2022г. (които ще бъдат оповестени 
до юни 2023г.) и през следващите години, ако компанията публикува предоставяне на 
стойност въз основа на държавите на получатели, но няма филиали във всички съответни 
държави, тези конкретни оповестявания трябва да се публикуват на европейско равнище. 

7.9.4 Компаниите трябва да спазват съответните национални изисквания във всяка държа-
ва, в която публикуват своите оповестявания, включително местния кодекс на национална-
та асоциация на „Лекарства за Европа“. Когато няма национална асоциация или местен 
кодекс, компаниите трябва да спазват изискванията на Кодекса на „Лекарства за Европа“.

7.9.5 Настоящият кодекс определя минималния стандарт за оповестяване на предоставяне-
то на стойност. Ако националните изисквания се различават, компаниите винаги трябва да 
спазват по-строгите изисквания. Всички подобни разлики следва да бъдат обсъдени в мето-
дологичната бележка на компанията.

7.9.6 Когато националните изисквания за оповестяване не обхващат всички категории 
оповестяване, изисквани от настоящия Кодекс, например по отношение на пациентските 
организации, компаниите трябва да оповестяват това допълнително предоставяне на 
стойност на своята интернет страница или по друг подходящ начин.

7.9.7 Образецът за оповестяване на „Лекарства за Европа“ (приложение 1) предоставя 
подходящ формат, в който ясно са разграничени категориите получатели (медицински 
специалист, здравна организация или пациентска организация) и различните видове 
предоставяне на стойност. Компаниите могат да използват това или подобно представяне, 
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при условие че оповестяваните данни, описани в точки 7.4 – 7.6, са ясно определени и 
форматът е лесно разбираем за широката общественост.

7.9.8 Допустимо е компаниите да публикуват своя доклад за оповестяване под формата на 
база данни с възможност за търсене, когато това е разрешено на местно равнище, при 
условие че може да се търси както а) по името на получателя, така и б) по неговото местона-
хождение или по професионален регистрационен номер/регистрационен номер на 
организацията. 

„Местонахождение“ означава град, в който дадено лице упражнява професионална 
дейност или в което организацията е регистрирана или извършва дейност.

Резултатите от търсенето в базата данни трябва да включват:

· име на получателя (с изключение на медицинските специалисти, които не са дали 
съгласието си за оповестяване);
· оповестяваните данни за този получател, както е посочено в точки 7.4, 7.5 или 7.6, 
според случая;
· общия размер на предоставянето на стойност по видове за всички медицински 
специалисти, здравни организации или пациентски организации, според случая.

В държавите, в които компаниите изискват съгласието на медицинските специалисти за 
оповестяване, търсенето на физическо лице, чието име не фигурира в доклада, следва да 
показва обобщените оповестявания за медицинските специалисти. Физическото лице 
може да не е получило никакво предоставяне на стойност от компанията или може да е 
отказало да даде съгласието си за оповестяване; ако е възможно, следва да се поясни на 
читателя, че в нито една от двете хипотези не може да се направи предположение.

7.10.1 Компаниите, членуващи в „Лекарства за Европа“, не е необходимо да оповестяват 
предоставяне на стойност съгласно Кодекса на „Лекарства за Европа“, ако докладват 
изцяло същото предоставяне на стойност в съответствие с:

· режима на докладване за прозрачност на друга асоциация за саморегулиране (като 
ЕФФИА или някоя от нейните национални асоциации) или
· националните законови и подзаконови актове, уреждащи прозрачността.
Това е при условие, че обхватът и съдържанието на докладването са поне толкова 
пълни и подробни, колкото изискваните от настоящия Кодекс, както и че оповестява-
ните данни са публично достъпни.

7.10.2 Ако режимът на оповестяване на местно равнище не покрива изцяло изискванията, 
посочени в настоящия Кодекс, компаниите трябва допълнително да отчитат предоставяне-
то на стойност в съответствие с настоящия Кодекс.

7.11 Компаниите са длъжни да гарантират, че оповестяваната от тях информация е достъп-
на онлайн в продължение на най-малко една година, когато тя следва да бъде заменена с 
данните за следващата година. В някои държави националните законови или подзаконови 
актове може да изискват по-дълъг срок на съхранение.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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Членуващите компании носят отговорност за разглеждането и коригирането на нарушени-
ята на Кодекса на „Лекарства за Европа“ и/или кодексите на националните асоциации и се 
насърчават да докладват за евентуални нарушения.

Процедурата за прилагане на Кодекса на „Лекарства за Европа“ не засяга правата на члену-
ващите в него компании и на националните асоциации да повдигат въпроси и пред компе-
тентните регулаторни органи. Жалбоподателите обаче не следва да образуват изпълнител-
но производство съгласно настоящия Кодекс, когато дело, което по същество се отнася до 
същия въпрос, вече е било заведено съгласно друг приложим кодекс за поведение (напри-
мер на ЕФФИА или на някоя от членуващите в нея асоциации).

Националните асоциации, членуващи в „Лекарства за Европа“, са длъжни да въведат проце-
дури за подаване на жалби, обжалване и прилагане. Предпочита се процес на саморегули-
ране, освен когато националните изисквания налагат допълнителни механизми за съвмест-
но регулиране. Компаниите трябва да следват процедурите за прилагане, определени от 
съответната национална асоциация „Лекарства за Европа“. Следва да се отбележи, че поня-
кога националната асоциация може да препрати иск до Секретариата на „Лекарства за 
Европа“  за решаване. Компаниите обаче не могат да обжалват решенията за принудително 
изпълнение на националните асоциации, чийто процес на обжалване е окончателен.

Когато по изключение не съществува национална асоциация „Лекарства за Европа“ или не е 
въведена ефективна и оперативна национална процедура за подаване на жалби и прилага-
не, за разглеждането на жалбата може да се приложи процедурата на „Лекарства за Европа“, 
обобщена по-долу и подробно описана в процедурния правилник (приложение 2).

Ако компанията, за която се твърди, че е нарушила настоящия Кодекс, не е член на нацио-
нална асоциация, но е (или нейното дружество-майка е) член на „Лекарства за Европа“, тя е 
подчинена на тази процедура на „Лекарства за Европа“.

Компании, които не са членове, здравни организации, пациентски организации, медицин-
ски специалисти, членове на обществото, служители на компанията или други заинтересо-
вани страни, могат да подадат жалба или съгласно националната процедура (когато това е 
допустимо), или съгласно описаната по-долу процедура. За повече подробности относно 
управлението на всеки етап от процедурата, моля, направете справка с подробните изиск-
вания и насоки, дадени в процедурния правилник за прилагане (приложение 2).

Когато е в интерес на жалбоподател физическо лице да не разкрива самоличността си на 
компанията, за която се твърди, че е в нарушение, той може да отнесе жалбата директно до 
националната асоциация или до Секретариата на „Лекарства за Европа“, които трябва да 
защитят поверителността на жалбоподателя. Жалбоподателите физически лица, които 
желаят да останат напълно анонимни в съответствие с Директива (ЕС) 2019/1937 (Директи-
ва за лицата, подаващи сигнали за нарушения), се насърчават да съобщават оплакванията 
си на компетентния местен регулаторен орган или на горещата линия на съответната 
компания за подаване на сигнали за нарушения.

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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Жалбоподател, който счита, че дадена компания е нарушила настоящия Кодекс, следва на 
първо място да съобщи за предполагаемото нарушение на компанията в нарушение, на 
съответното равнище на старшинство. Двете страни работят за решаване на въпроса 
помежду си добросъвестно и в духа на Кодекса на „Лекарства за Европа“. Диалогът между 
компаниите е поверителен между страните и кореспонденцията следва да бъде ограниче-
на до необходимото за обсъждане и, когато е възможно, разрешаване на предполагаемото 
нарушение в съответствие с конкурентното право. Във всеки случай дискусиите между 
компаниите ще бъде в съответствие с конкуретното право.

Ако не могат да разрешат въпроса по взаимно удовлетворителен начин, всяка от страните 
може да отнесе спора до Секретариата на „Лекарства за Европа“. Жалбоподателят трябва 
да подаде подробна писмена жалба. 

Подготовка за разглеждане на случая 

При получаване на жалба Секретариатът на „Лекарства за Европа“ координира подготовка-
та за изслушване. Страните по жалбата трябва да спазват всички срокове за предоставяне 
на информация и отговори, поискани от Секретариата.

Делата по жалби се разглеждат от комисия за преглед, съставена от трима души, които 
нямат конфликт на интереси със страните по въпроса. Жалбоподателят и компанията ответ-
ник имат право да бъдат представлявани. Комисията за преглед се произнася по жалбата и 
излага своите констатации в писмена форма.

Изслушванията се провеждат на английски език и, освен ако всички страни не се споразу-
меят за друго, се провеждат в Брюксел. 

Констатации и санкции

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

Публикуване на доклади по случаи

Решенията по жалбите се оповестяват публично. Доклад по случай, в който се обобщава 
основната информация, се публикува своевременно на интернет страницата на „Лекарства 
за Европа“ и се възпроизвежда в годишния доклад на „Лекарства за Европа“ и на съответни-
те интернет страници на националните асоциации.
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промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

Поведение
Кодекс за



43

Образец за оповестяванеПриложение 1

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.
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Процедурен правилник за прилагане

A2.1 Форма и съдържание на жалбата

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

Приложение 2

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

A2.1.1 Жалбите трябва да са в писмена форма и на английски език.

A2.1.2 Жалбите могат да се изпращат по електронна поща на адрес: 
complaints@medicinesforeurope.com или по пощата на адрес:

Генерален директор
„Лекарства за Европа“
50 Rue d’Arlon
Брюксел 1000
Белгия

A2.1.3 Жалбите от компании или организации трябва да са подписани от подходящ 
законен представител.

A2.1.4 За да бъде допустима жалбата, жалбоподателят трябва да изложи своите оплаквания 
достатъчно подробно, както следва:

· пълно име и данни за контакт на жалбоподателя;
· наименование на компанията, членуваща в „Лекарства за Европа“ (и, ако е приложи-
мо, нейното съответно дъщерно дружество);
· конкретни твърдения, включително факти, свързани с мястото и датата на предпола-
гаемото(ите) нарушение(я);
· ясно се посочват кои точки/параграфи от Кодекса са били нарушени;
· конкретни доказателства в подкрепа на жалбата. За да се гарантира процесуална 
справедливост, жалби без подкрепящи доказателства не се приемат;
· ако диалогът между съответните компании е неуспешен, включват се доказателства 
за това и се предоставят данни за контакт на лицето в компанията ответник, което е 
участвало в диалога между компаниите.

A2.1.5 Ако жалбоподателят е фармацевтично дружество, има административна такса в 
размер на 2500 евро за всяка точка от Кодекса, за която се твърди, че е била нарушена. 
Ответната компания е длъжна да заплати таксата за подаване на жалба във връзка с твърде-
нията, които впоследствие са потвърдени.

A2.2 Подготовка на случая за разглеждане и изслушване

A2.2.1 Всички жалби и свързаните с тях документи трябва да се третират като поверителни 
по време на цялата процедура и да бъдат обозначени като такива, когато се изпращат до 
страните, участващи в управлението на случая.

A2.2.2 Генералният директор на „Лекарства за Европа“ потвърждава получаването на 
жалбата в срок до 5 работни дни.

A2.2.3 Ако жалбоподателят е физическо лице, Секретариатът на „Лекарства за Европа“ 
проверява идентификационните му данни, преди да пристъпи към подготовка на случая 
за разглеждане, и може да поиска от жалбоподателя доказателство за удостоверяване на 
самоличността му. Допълнителните срокове текат от момента, в който Секретариатът 
провери самоличността на жалбоподателя.

A2.2.4 В рамките на още четири седмици генералният директор на „Лекарства за Европа“ 
инициира процедурата на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ с цел съвмест-
на оценка на допустимостта на жалбата.

A2.2.5 Ако жалбата е извън обхвата на настоящия Кодекс, Секретариатът изпраща писмо до 
жалбоподателя с описание на причините, поради които жалбата няма да бъде разгледана.

Ако жалбата изисква допълнително обяснение или пояснение или ако жалбоподателят не 
е представил достатъчно доказателства, Секретариатът му изпраща писмено искане за 
допълнителна информация. Следващите срокове текат от момента на получаването на 
искането.

Ако след това няма достатъчно доказателства за нарушение на Кодекса и в крайна сметка 
е малко вероятно жалбата да бъде уважена по време на изслушване, генералният дирек-
тор на „Лекарства за Европа“ може въпреки това, ако е целесъобразно, да изпрати писмо 
до компанията, за която се твърди, че е в нарушение, като предложи насоки и напомняния 
относно съответните стандарти и изисквания на настоящия Кодекс. Жалбоподателят няма 
да бъде идентифициран и няма да бъде публикуван доклад за случая, но Изпълнителният 
комитет може да предприеме допълнителни действия, като например разследване, ако 
има множество сходни доклади, свързани с членуващата компания.

A2.2.6 Ако жалбата е допустима, Секретариатът незабавно изпраща копие от нея с препоръ-
чана поща до компанията, за която се твърди, че е в нарушение. С придружителното писмо 
на компанията ответник се дава срок от четири седмици от датата на писмото, за да пред-
стави пълен писмен отговор. 

Копия от писмото и жалбата се изпращат с препоръчана поща до жалбоподателя и до 
Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

Когато жалбоподателят е физическо лице (медицински специалист, член на обществото 
или служител на компанията), което желае самоличността му да не бъде разкрита на компа-
нията ответник, Секретариатът отговаря за заличаването на идентификационните данни от 
цялата кореспонденция.

A2.2.7 Компанията ответник трябва да отговори на Секретариата в определения срок, като 
за целта използва препоръчана поща и представя пълния си отговор на жалбата.

A2.2.8 Секретариатът изпраща копия от отговора с препоръчана поща до жалбоподателя и 
до членовете на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

A2.2.9 Ако компанията ответник е признала за нарушението и е поела подходящи и адекват-
ни гаранции да прекрати, поправи или смекчи по друг начин нарушението, тогава не е 
необходимо изслушване. Компанията ответник се задължава да заплати таксите по жалба-
та и се публикува доклад по случая в съответствие с раздел A2.6.

A2.2.10 В очакване на отговора на компанията ответник членовете на Изпълнителния коми-
тет на „Лекарства за Европа“ избират и назначат комисия за преглед, съставена от трима 
души, която да се произнесе по случая:

· един член на Секретариата на „Лекарства за Европа“,
· един член на националната асоциация, членуваща в „Лекарства за Европа“,
· един външен независим експерт (арбитър или адвокат), който да председателства 
изслушването.

Членовете на комисията трябва да потвърдят, че нямат конфликт на интереси със страните 
по разглеждания въпрос.

Изпълнителният комитет на „Лекарства за Европа“ може периодично да назначава постоян-
на комисия за преглед.

A2.2.11 Комитетът за преглед може да определи специален процедурен правилник по 
случая и да поиска допълнителни разяснения от участващите страни, както и конкретни 
представители на компанията да присъстват лично на изслушването.

A2.2.12 Жалбоподателят и компанията ответник трябва да представят цялата информация 
и всички доказателства в сроковете, определени от комисията за преглед. Неспазването на 
сроковете впоследствие не може да е основание за обжалване.

A2.2.13 Комисията за преглед има право да ангажира външни експерти във връзка със 
случая, ако това е необходимо.

A2.2.14 Разходите за изслушването включват хонорара на независимия член на комисията 
за преглед и пътните разноски и разходите за настаняване на тримата членове на комисия-
та за преглед.

Ако жалбата бъде уважена, компанията ответник поема разходите за изслушването. 

Ако жалбоподателят е фармацевтично дружество и жалбата не бъде уважена, той поема 
разходите за изслушването.

Ако в жалбата на фармацевтично дружество се твърди, че са нарушени множество клаузи от 
настоящия Кодекс и някои твърдения, но не всички, бъдат уважени, фармацевтичното друже-
ство поема разумен и пропорционален дял от разходите за изслушване, както е определено 
от комисията за преглед. Това решение подлежи на обжалване само доколкото броят на 
установените нарушения се променя в зависимост от резултата от обжалването.

A2.2.15 След консултации със страните и всички назначени експерти председателят на 
комисията за преглед определя датата и часа на изслушването и изпраща уведомление по 
електронна поща до всички заинтересовани страни. По принцип изслушването следва да 
се проведе в срок до 12 седмици от момента, в който Секретариатът получи защитата на 
компанията ответник, но след консултация със страните комисията за преглед може да 
удължи този срок с максимум четири седмици.

Изключение: Когато по същите въпроси е образувано съдебно производство, изслушване-
то трябва да бъде отложено до вземането на окончателно решение по делото, подлежащо 
на изпълнение. На този етап страните трябва незабавно да предоставят на „Лекарства за 
Европа“ копие от решението на английски език. Генералният директор на „Лекарства за 
Европа“ прави оценка на ползите от възобновяването на процедурата и своевременно 
информира страните за своето решение. Ако жалбата бъде подновена, посочените в насто-
ящия Кодекс срокове започват да се прилагат.

A2.2.16 Ако не се споразумеят за друго всички страни, изслушването се провежда в седали-
щето на „Лекарства за Европа“ в Брюксел.

A2.2.17 Най-малко пет работни дни преди изслушването жалбоподателят и компанията 
ответник трябва да съобщят на комисията за преглед и на другата страна имената на: (i) 
всички лица, които ще говорят от тяхно име, и (ii) други лица, които ще присъстват на 
изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който не желае да разкрие самоличността си пред компа-
нията ответник, може да определи представител, който да присъства от негово име, и 
трябва да гарантира, че данните на представителя са представени чрез Секретариата 
най-малко два работни дни по-рано, за да може информацията да бъде споделена с комиси-
ята за преглед и компанията ответник.

A2.2.18 Всички документи, които ще бъдат прегледани по време на изслушването, трябва 
да са на разположение и на двете страни. Когато е приложимо обаче, Секретариатът 
трябва да заличи идентификационните данни, доколкото това е необходимо, за да не бъде 
разкрита самоличността на жалбоподател физическо лице както пред комисията за 
преглед, така и пред компанията ответник.

A2.2.19 Не се разглеждат допълнителни документи или доказателства, освен ако те не са 
били предоставени на комисията за преглед и на другата страна най-малко пет работни 
дни преди изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който иска да представи допълнителна информация чрез 
Секретариата, трябва да предвиди поне два допълнителни работни дни за това.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

A2.2.1 Всички жалби и свързаните с тях документи трябва да се третират като поверителни 
по време на цялата процедура и да бъдат обозначени като такива, когато се изпращат до 
страните, участващи в управлението на случая.

A2.2.2 Генералният директор на „Лекарства за Европа“ потвърждава получаването на 
жалбата в срок до 5 работни дни.

A2.2.3 Ако жалбоподателят е физическо лице, Секретариатът на „Лекарства за Европа“ 
проверява идентификационните му данни, преди да пристъпи към подготовка на случая 
за разглеждане, и може да поиска от жалбоподателя доказателство за удостоверяване на 
самоличността му. Допълнителните срокове текат от момента, в който Секретариатът 
провери самоличността на жалбоподателя.

A2.2.4 В рамките на още четири седмици генералният директор на „Лекарства за Европа“ 
инициира процедурата на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ с цел съвмест-
на оценка на допустимостта на жалбата.

A2.2.5 Ако жалбата е извън обхвата на настоящия Кодекс, Секретариатът изпраща писмо до 
жалбоподателя с описание на причините, поради които жалбата няма да бъде разгледана.

Ако жалбата изисква допълнително обяснение или пояснение или ако жалбоподателят не 
е представил достатъчно доказателства, Секретариатът му изпраща писмено искане за 
допълнителна информация. Следващите срокове текат от момента на получаването на 
искането.

Ако след това няма достатъчно доказателства за нарушение на Кодекса и в крайна сметка 
е малко вероятно жалбата да бъде уважена по време на изслушване, генералният дирек-
тор на „Лекарства за Европа“ може въпреки това, ако е целесъобразно, да изпрати писмо 
до компанията, за която се твърди, че е в нарушение, като предложи насоки и напомняния 
относно съответните стандарти и изисквания на настоящия Кодекс. Жалбоподателят няма 
да бъде идентифициран и няма да бъде публикуван доклад за случая, но Изпълнителният 
комитет може да предприеме допълнителни действия, като например разследване, ако 
има множество сходни доклади, свързани с членуващата компания.

A2.2.6 Ако жалбата е допустима, Секретариатът незабавно изпраща копие от нея с препоръ-
чана поща до компанията, за която се твърди, че е в нарушение. С придружителното писмо 
на компанията ответник се дава срок от четири седмици от датата на писмото, за да пред-
стави пълен писмен отговор. 

Копия от писмото и жалбата се изпращат с препоръчана поща до жалбоподателя и до 
Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

Когато жалбоподателят е физическо лице (медицински специалист, член на обществото 
или служител на компанията), което желае самоличността му да не бъде разкрита на компа-
нията ответник, Секретариатът отговаря за заличаването на идентификационните данни от 
цялата кореспонденция.

A2.2.7 Компанията ответник трябва да отговори на Секретариата в определения срок, като 
за целта използва препоръчана поща и представя пълния си отговор на жалбата.

A2.2.8 Секретариатът изпраща копия от отговора с препоръчана поща до жалбоподателя и 
до членовете на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

A2.2.9 Ако компанията ответник е признала за нарушението и е поела подходящи и адекват-
ни гаранции да прекрати, поправи или смекчи по друг начин нарушението, тогава не е 
необходимо изслушване. Компанията ответник се задължава да заплати таксите по жалба-
та и се публикува доклад по случая в съответствие с раздел A2.6.

A2.2.10 В очакване на отговора на компанията ответник членовете на Изпълнителния коми-
тет на „Лекарства за Европа“ избират и назначат комисия за преглед, съставена от трима 
души, която да се произнесе по случая:

· един член на Секретариата на „Лекарства за Европа“,
· един член на националната асоциация, членуваща в „Лекарства за Европа“,
· един външен независим експерт (арбитър или адвокат), който да председателства 
изслушването.

Членовете на комисията трябва да потвърдят, че нямат конфликт на интереси със страните 
по разглеждания въпрос.

Изпълнителният комитет на „Лекарства за Европа“ може периодично да назначава постоян-
на комисия за преглед.

A2.2.11 Комитетът за преглед може да определи специален процедурен правилник по 
случая и да поиска допълнителни разяснения от участващите страни, както и конкретни 
представители на компанията да присъстват лично на изслушването.

A2.2.12 Жалбоподателят и компанията ответник трябва да представят цялата информация 
и всички доказателства в сроковете, определени от комисията за преглед. Неспазването на 
сроковете впоследствие не може да е основание за обжалване.

A2.2.13 Комисията за преглед има право да ангажира външни експерти във връзка със 
случая, ако това е необходимо.

A2.2.14 Разходите за изслушването включват хонорара на независимия член на комисията 
за преглед и пътните разноски и разходите за настаняване на тримата членове на комисия-
та за преглед.

Ако жалбата бъде уважена, компанията ответник поема разходите за изслушването. 

Ако жалбоподателят е фармацевтично дружество и жалбата не бъде уважена, той поема 
разходите за изслушването.

Ако в жалбата на фармацевтично дружество се твърди, че са нарушени множество клаузи от 
настоящия Кодекс и някои твърдения, но не всички, бъдат уважени, фармацевтичното друже-
ство поема разумен и пропорционален дял от разходите за изслушване, както е определено 
от комисията за преглед. Това решение подлежи на обжалване само доколкото броят на 
установените нарушения се променя в зависимост от резултата от обжалването.

A2.2.15 След консултации със страните и всички назначени експерти председателят на 
комисията за преглед определя датата и часа на изслушването и изпраща уведомление по 
електронна поща до всички заинтересовани страни. По принцип изслушването следва да 
се проведе в срок до 12 седмици от момента, в който Секретариатът получи защитата на 
компанията ответник, но след консултация със страните комисията за преглед може да 
удължи този срок с максимум четири седмици.

Изключение: Когато по същите въпроси е образувано съдебно производство, изслушване-
то трябва да бъде отложено до вземането на окончателно решение по делото, подлежащо 
на изпълнение. На този етап страните трябва незабавно да предоставят на „Лекарства за 
Европа“ копие от решението на английски език. Генералният директор на „Лекарства за 
Европа“ прави оценка на ползите от възобновяването на процедурата и своевременно 
информира страните за своето решение. Ако жалбата бъде подновена, посочените в насто-
ящия Кодекс срокове започват да се прилагат.

A2.2.16 Ако не се споразумеят за друго всички страни, изслушването се провежда в седали-
щето на „Лекарства за Европа“ в Брюксел.

A2.2.17 Най-малко пет работни дни преди изслушването жалбоподателят и компанията 
ответник трябва да съобщят на комисията за преглед и на другата страна имената на: (i) 
всички лица, които ще говорят от тяхно име, и (ii) други лица, които ще присъстват на 
изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който не желае да разкрие самоличността си пред компа-
нията ответник, може да определи представител, който да присъства от негово име, и 
трябва да гарантира, че данните на представителя са представени чрез Секретариата 
най-малко два работни дни по-рано, за да може информацията да бъде споделена с комиси-
ята за преглед и компанията ответник.

A2.2.18 Всички документи, които ще бъдат прегледани по време на изслушването, трябва 
да са на разположение и на двете страни. Когато е приложимо обаче, Секретариатът 
трябва да заличи идентификационните данни, доколкото това е необходимо, за да не бъде 
разкрита самоличността на жалбоподател физическо лице както пред комисията за 
преглед, така и пред компанията ответник.

A2.2.19 Не се разглеждат допълнителни документи или доказателства, освен ако те не са 
били предоставени на комисията за преглед и на другата страна най-малко пет работни 
дни преди изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който иска да представи допълнителна информация чрез 
Секретариата, трябва да предвиди поне два допълнителни работни дни за това.
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Кодекс за



47пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

A2.2.1 Всички жалби и свързаните с тях документи трябва да се третират като поверителни 
по време на цялата процедура и да бъдат обозначени като такива, когато се изпращат до 
страните, участващи в управлението на случая.

A2.2.2 Генералният директор на „Лекарства за Европа“ потвърждава получаването на 
жалбата в срок до 5 работни дни.

A2.2.3 Ако жалбоподателят е физическо лице, Секретариатът на „Лекарства за Европа“ 
проверява идентификационните му данни, преди да пристъпи към подготовка на случая 
за разглеждане, и може да поиска от жалбоподателя доказателство за удостоверяване на 
самоличността му. Допълнителните срокове текат от момента, в който Секретариатът 
провери самоличността на жалбоподателя.

A2.2.4 В рамките на още четири седмици генералният директор на „Лекарства за Европа“ 
инициира процедурата на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ с цел съвмест-
на оценка на допустимостта на жалбата.

A2.2.5 Ако жалбата е извън обхвата на настоящия Кодекс, Секретариатът изпраща писмо до 
жалбоподателя с описание на причините, поради които жалбата няма да бъде разгледана.

Ако жалбата изисква допълнително обяснение или пояснение или ако жалбоподателят не 
е представил достатъчно доказателства, Секретариатът му изпраща писмено искане за 
допълнителна информация. Следващите срокове текат от момента на получаването на 
искането.

Ако след това няма достатъчно доказателства за нарушение на Кодекса и в крайна сметка 
е малко вероятно жалбата да бъде уважена по време на изслушване, генералният дирек-
тор на „Лекарства за Европа“ може въпреки това, ако е целесъобразно, да изпрати писмо 
до компанията, за която се твърди, че е в нарушение, като предложи насоки и напомняния 
относно съответните стандарти и изисквания на настоящия Кодекс. Жалбоподателят няма 
да бъде идентифициран и няма да бъде публикуван доклад за случая, но Изпълнителният 
комитет може да предприеме допълнителни действия, като например разследване, ако 
има множество сходни доклади, свързани с членуващата компания.

A2.2.6 Ако жалбата е допустима, Секретариатът незабавно изпраща копие от нея с препоръ-
чана поща до компанията, за която се твърди, че е в нарушение. С придружителното писмо 
на компанията ответник се дава срок от четири седмици от датата на писмото, за да пред-
стави пълен писмен отговор. 

Копия от писмото и жалбата се изпращат с препоръчана поща до жалбоподателя и до 
Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

Когато жалбоподателят е физическо лице (медицински специалист, член на обществото 
или служител на компанията), което желае самоличността му да не бъде разкрита на компа-
нията ответник, Секретариатът отговаря за заличаването на идентификационните данни от 
цялата кореспонденция.

A2.2.7 Компанията ответник трябва да отговори на Секретариата в определения срок, като 
за целта използва препоръчана поща и представя пълния си отговор на жалбата.

A2.2.8 Секретариатът изпраща копия от отговора с препоръчана поща до жалбоподателя и 
до членовете на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

A2.2.9 Ако компанията ответник е признала за нарушението и е поела подходящи и адекват-
ни гаранции да прекрати, поправи или смекчи по друг начин нарушението, тогава не е 
необходимо изслушване. Компанията ответник се задължава да заплати таксите по жалба-
та и се публикува доклад по случая в съответствие с раздел A2.6.

A2.2.10 В очакване на отговора на компанията ответник членовете на Изпълнителния коми-
тет на „Лекарства за Европа“ избират и назначат комисия за преглед, съставена от трима 
души, която да се произнесе по случая:

· един член на Секретариата на „Лекарства за Европа“,
· един член на националната асоциация, членуваща в „Лекарства за Европа“,
· един външен независим експерт (арбитър или адвокат), който да председателства 
изслушването.

Членовете на комисията трябва да потвърдят, че нямат конфликт на интереси със страните 
по разглеждания въпрос.

Изпълнителният комитет на „Лекарства за Европа“ може периодично да назначава постоян-
на комисия за преглед.

A2.2.11 Комитетът за преглед може да определи специален процедурен правилник по 
случая и да поиска допълнителни разяснения от участващите страни, както и конкретни 
представители на компанията да присъстват лично на изслушването.

A2.2.12 Жалбоподателят и компанията ответник трябва да представят цялата информация 
и всички доказателства в сроковете, определени от комисията за преглед. Неспазването на 
сроковете впоследствие не може да е основание за обжалване.

A2.2.13 Комисията за преглед има право да ангажира външни експерти във връзка със 
случая, ако това е необходимо.

A2.2.14 Разходите за изслушването включват хонорара на независимия член на комисията 
за преглед и пътните разноски и разходите за настаняване на тримата членове на комисия-
та за преглед.

Ако жалбата бъде уважена, компанията ответник поема разходите за изслушването. 

Ако жалбоподателят е фармацевтично дружество и жалбата не бъде уважена, той поема 
разходите за изслушването.

Ако в жалбата на фармацевтично дружество се твърди, че са нарушени множество клаузи от 
настоящия Кодекс и някои твърдения, но не всички, бъдат уважени, фармацевтичното друже-
ство поема разумен и пропорционален дял от разходите за изслушване, както е определено 
от комисията за преглед. Това решение подлежи на обжалване само доколкото броят на 
установените нарушения се променя в зависимост от резултата от обжалването.

A2.2.15 След консултации със страните и всички назначени експерти председателят на 
комисията за преглед определя датата и часа на изслушването и изпраща уведомление по 
електронна поща до всички заинтересовани страни. По принцип изслушването следва да 
се проведе в срок до 12 седмици от момента, в който Секретариатът получи защитата на 
компанията ответник, но след консултация със страните комисията за преглед може да 
удължи този срок с максимум четири седмици.

Изключение: Когато по същите въпроси е образувано съдебно производство, изслушване-
то трябва да бъде отложено до вземането на окончателно решение по делото, подлежащо 
на изпълнение. На този етап страните трябва незабавно да предоставят на „Лекарства за 
Европа“ копие от решението на английски език. Генералният директор на „Лекарства за 
Европа“ прави оценка на ползите от възобновяването на процедурата и своевременно 
информира страните за своето решение. Ако жалбата бъде подновена, посочените в насто-
ящия Кодекс срокове започват да се прилагат.

A2.2.16 Ако не се споразумеят за друго всички страни, изслушването се провежда в седали-
щето на „Лекарства за Европа“ в Брюксел.

A2.2.17 Най-малко пет работни дни преди изслушването жалбоподателят и компанията 
ответник трябва да съобщят на комисията за преглед и на другата страна имената на: (i) 
всички лица, които ще говорят от тяхно име, и (ii) други лица, които ще присъстват на 
изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който не желае да разкрие самоличността си пред компа-
нията ответник, може да определи представител, който да присъства от негово име, и 
трябва да гарантира, че данните на представителя са представени чрез Секретариата 
най-малко два работни дни по-рано, за да може информацията да бъде споделена с комиси-
ята за преглед и компанията ответник.

A2.2.18 Всички документи, които ще бъдат прегледани по време на изслушването, трябва 
да са на разположение и на двете страни. Когато е приложимо обаче, Секретариатът 
трябва да заличи идентификационните данни, доколкото това е необходимо, за да не бъде 
разкрита самоличността на жалбоподател физическо лице както пред комисията за 
преглед, така и пред компанията ответник.

A2.2.19 Не се разглеждат допълнителни документи или доказателства, освен ако те не са 
били предоставени на комисията за преглед и на другата страна най-малко пет работни 
дни преди изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който иска да представи допълнителна информация чрез 
Секретариата, трябва да предвиди поне два допълнителни работни дни за това.

Поведение
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A2.3 Изслушване

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

A2.2.1 Всички жалби и свързаните с тях документи трябва да се третират като поверителни 
по време на цялата процедура и да бъдат обозначени като такива, когато се изпращат до 
страните, участващи в управлението на случая.

A2.2.2 Генералният директор на „Лекарства за Европа“ потвърждава получаването на 
жалбата в срок до 5 работни дни.

A2.2.3 Ако жалбоподателят е физическо лице, Секретариатът на „Лекарства за Европа“ 
проверява идентификационните му данни, преди да пристъпи към подготовка на случая 
за разглеждане, и може да поиска от жалбоподателя доказателство за удостоверяване на 
самоличността му. Допълнителните срокове текат от момента, в който Секретариатът 
провери самоличността на жалбоподателя.

A2.2.4 В рамките на още четири седмици генералният директор на „Лекарства за Европа“ 
инициира процедурата на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ с цел съвмест-
на оценка на допустимостта на жалбата.

A2.2.5 Ако жалбата е извън обхвата на настоящия Кодекс, Секретариатът изпраща писмо до 
жалбоподателя с описание на причините, поради които жалбата няма да бъде разгледана.

Ако жалбата изисква допълнително обяснение или пояснение или ако жалбоподателят не 
е представил достатъчно доказателства, Секретариатът му изпраща писмено искане за 
допълнителна информация. Следващите срокове текат от момента на получаването на 
искането.

Ако след това няма достатъчно доказателства за нарушение на Кодекса и в крайна сметка 
е малко вероятно жалбата да бъде уважена по време на изслушване, генералният дирек-
тор на „Лекарства за Европа“ може въпреки това, ако е целесъобразно, да изпрати писмо 
до компанията, за която се твърди, че е в нарушение, като предложи насоки и напомняния 
относно съответните стандарти и изисквания на настоящия Кодекс. Жалбоподателят няма 
да бъде идентифициран и няма да бъде публикуван доклад за случая, но Изпълнителният 
комитет може да предприеме допълнителни действия, като например разследване, ако 
има множество сходни доклади, свързани с членуващата компания.

A2.2.6 Ако жалбата е допустима, Секретариатът незабавно изпраща копие от нея с препоръ-
чана поща до компанията, за която се твърди, че е в нарушение. С придружителното писмо 
на компанията ответник се дава срок от четири седмици от датата на писмото, за да пред-
стави пълен писмен отговор. 

Копия от писмото и жалбата се изпращат с препоръчана поща до жалбоподателя и до 
Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

Когато жалбоподателят е физическо лице (медицински специалист, член на обществото 
или служител на компанията), което желае самоличността му да не бъде разкрита на компа-
нията ответник, Секретариатът отговаря за заличаването на идентификационните данни от 
цялата кореспонденция.

A2.2.7 Компанията ответник трябва да отговори на Секретариата в определения срок, като 
за целта използва препоръчана поща и представя пълния си отговор на жалбата.

A2.2.8 Секретариатът изпраща копия от отговора с препоръчана поща до жалбоподателя и 
до членовете на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“.

A2.2.9 Ако компанията ответник е признала за нарушението и е поела подходящи и адекват-
ни гаранции да прекрати, поправи или смекчи по друг начин нарушението, тогава не е 
необходимо изслушване. Компанията ответник се задължава да заплати таксите по жалба-
та и се публикува доклад по случая в съответствие с раздел A2.6.

A2.2.10 В очакване на отговора на компанията ответник членовете на Изпълнителния коми-
тет на „Лекарства за Европа“ избират и назначат комисия за преглед, съставена от трима 
души, която да се произнесе по случая:

· един член на Секретариата на „Лекарства за Европа“,
· един член на националната асоциация, членуваща в „Лекарства за Европа“,
· един външен независим експерт (арбитър или адвокат), който да председателства 
изслушването.

Членовете на комисията трябва да потвърдят, че нямат конфликт на интереси със страните 
по разглеждания въпрос.

Изпълнителният комитет на „Лекарства за Европа“ може периодично да назначава постоян-
на комисия за преглед.

A2.2.11 Комитетът за преглед може да определи специален процедурен правилник по 
случая и да поиска допълнителни разяснения от участващите страни, както и конкретни 
представители на компанията да присъстват лично на изслушването.

A2.2.12 Жалбоподателят и компанията ответник трябва да представят цялата информация 
и всички доказателства в сроковете, определени от комисията за преглед. Неспазването на 
сроковете впоследствие не може да е основание за обжалване.

A2.2.13 Комисията за преглед има право да ангажира външни експерти във връзка със 
случая, ако това е необходимо.

A2.2.14 Разходите за изслушването включват хонорара на независимия член на комисията 
за преглед и пътните разноски и разходите за настаняване на тримата членове на комисия-
та за преглед.

Ако жалбата бъде уважена, компанията ответник поема разходите за изслушването. 

Ако жалбоподателят е фармацевтично дружество и жалбата не бъде уважена, той поема 
разходите за изслушването.

Ако в жалбата на фармацевтично дружество се твърди, че са нарушени множество клаузи от 
настоящия Кодекс и някои твърдения, но не всички, бъдат уважени, фармацевтичното друже-
ство поема разумен и пропорционален дял от разходите за изслушване, както е определено 
от комисията за преглед. Това решение подлежи на обжалване само доколкото броят на 
установените нарушения се променя в зависимост от резултата от обжалването.

A2.2.15 След консултации със страните и всички назначени експерти председателят на 
комисията за преглед определя датата и часа на изслушването и изпраща уведомление по 
електронна поща до всички заинтересовани страни. По принцип изслушването следва да 
се проведе в срок до 12 седмици от момента, в който Секретариатът получи защитата на 
компанията ответник, но след консултация със страните комисията за преглед може да 
удължи този срок с максимум четири седмици.

Изключение: Когато по същите въпроси е образувано съдебно производство, изслушване-
то трябва да бъде отложено до вземането на окончателно решение по делото, подлежащо 
на изпълнение. На този етап страните трябва незабавно да предоставят на „Лекарства за 
Европа“ копие от решението на английски език. Генералният директор на „Лекарства за 
Европа“ прави оценка на ползите от възобновяването на процедурата и своевременно 
информира страните за своето решение. Ако жалбата бъде подновена, посочените в насто-
ящия Кодекс срокове започват да се прилагат.

A2.2.16 Ако не се споразумеят за друго всички страни, изслушването се провежда в седали-
щето на „Лекарства за Европа“ в Брюксел.

A2.2.17 Най-малко пет работни дни преди изслушването жалбоподателят и компанията 
ответник трябва да съобщят на комисията за преглед и на другата страна имената на: (i) 
всички лица, които ще говорят от тяхно име, и (ii) други лица, които ще присъстват на 
изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който не желае да разкрие самоличността си пред компа-
нията ответник, може да определи представител, който да присъства от негово име, и 
трябва да гарантира, че данните на представителя са представени чрез Секретариата 
най-малко два работни дни по-рано, за да може информацията да бъде споделена с комиси-
ята за преглед и компанията ответник.

A2.2.18 Всички документи, които ще бъдат прегледани по време на изслушването, трябва 
да са на разположение и на двете страни. Когато е приложимо обаче, Секретариатът 
трябва да заличи идентификационните данни, доколкото това е необходимо, за да не бъде 
разкрита самоличността на жалбоподател физическо лице както пред комисията за 
преглед, така и пред компанията ответник.

A2.2.19 Не се разглеждат допълнителни документи или доказателства, освен ако те не са 
били предоставени на комисията за преглед и на другата страна най-малко пет работни 
дни преди изслушването.

Жалбоподател физическо лице, който иска да представи допълнителна информация чрез 
Секретариата, трябва да предвиди поне два допълнителни работни дни за това.

A2.3.1 Изслушванията се провеждат на английски език. Ако някоя от страните се нуждае от 
услугите на преводачи, тя трябва да организира такива услуги за своя сметка.

A2.3.2 Всички членове на комисията за преглед трябва да присъстват на всички изслушвания 
в пълен състав.

A2.3.3 Преди началото на изслушването и тримата членове на комисията за преглед трябва 
да подпишат споразумение за поверителност, което съдържа подходящи санкции за наруше-
ния и чието изпълнение може да бъде изискано от страните по жалбата. Освен информация-
та, включена в публичния доклад по случая, членовете на комисията за преглед трябва да 
запазят поверителността на самоличността на жалбоподателя и на компанията ответник, 
както и на въпросите, обсъждани по време на изслушването, и своите разисквания.

A2.3.4 Жалбоподателят и компанията ответник могат да присъстват на изслушванията 
заедно със свои съветници, експерти или сътрудници. Независимо от изхода на спора, всяка 
от страните поема разходите на своя екип.

A2.3.5 Жалбоподател физическо лице (медицински специалист, член на обществото или 
служител на компанията) има право, но не е задължен да присъства на изслушването. Коми-
сията за преглед не се среща, не изслушва или не се свързва по друг начин с някоя от страни-
те в отсъствието на другата страна.

A2.3.6 Изслушванията са закрити, освен ако всички страни не се споразумеят за друго.

A2.3.7 Комисията за преглед провежда изслушването справедливо, като гарантира, че както 
на жалбоподателя, така и на ответника се предоставя достатъчна възможност да представят 
своите доводи.

A2.3.8 Членовете на комисията за преглед имат равен глас по разглежданите въпроси и, 
когато е възможно, следва да се стремят да постигнат единодушно решение по всеки 
елемент на предполагаемото(ите) нарушение(я). 

A2.3.9 Всяка от страните може да поиска допълнително изслушване, но комисията за преглед 
има пълно право да отхвърли искането, ако счита, че разполага с достатъчно доказателства, 
за да вземе решение след едно изслушване.

A2.3.10 Решението на комисията за преглед се съобщава в писмен вид на участващите 
страни, на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ и на Съвета на „Лекарства за 
Европа“. За да се защитят правата и поверителността на физическите лица, лицата, участващи 
по делото, не се посочват поименно в доклада.

Комисията за преглед може да отправя препоръки или да налага санкции и/или коригиращи 
мерки на компанията ответник, за която е установено, че е в нарушение, доколкото това е 
позволено от настоящия Кодекс (вж. раздел A2.5).

A2.3.11 В кореспонденцията, с която се съобщава за резултата от делото, трябва да се посочи 
крайният срок за подаване на жалба, който е две седмици от датата на уведомлението (освен 
по време на ваканционни периоди, когато може да бъде определен подходящ, по-дълъг 
срок).

A2.3.12 Решението е поверително до приключване на производството по обжалване.

Поведение
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A2.4 Производство по обжалване

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.

A2.3.1 Изслушванията се провеждат на английски език. Ако някоя от страните се нуждае от 
услугите на преводачи, тя трябва да организира такива услуги за своя сметка.

A2.3.2 Всички членове на комисията за преглед трябва да присъстват на всички изслушвания 
в пълен състав.

A2.3.3 Преди началото на изслушването и тримата членове на комисията за преглед трябва 
да подпишат споразумение за поверителност, което съдържа подходящи санкции за наруше-
ния и чието изпълнение може да бъде изискано от страните по жалбата. Освен информация-
та, включена в публичния доклад по случая, членовете на комисията за преглед трябва да 
запазят поверителността на самоличността на жалбоподателя и на компанията ответник, 
както и на въпросите, обсъждани по време на изслушването, и своите разисквания.

A2.3.4 Жалбоподателят и компанията ответник могат да присъстват на изслушванията 
заедно със свои съветници, експерти или сътрудници. Независимо от изхода на спора, всяка 
от страните поема разходите на своя екип.

A2.3.5 Жалбоподател физическо лице (медицински специалист, член на обществото или 
служител на компанията) има право, но не е задължен да присъства на изслушването. Коми-
сията за преглед не се среща, не изслушва или не се свързва по друг начин с някоя от страни-
те в отсъствието на другата страна.

A2.3.6 Изслушванията са закрити, освен ако всички страни не се споразумеят за друго.

A2.3.7 Комисията за преглед провежда изслушването справедливо, като гарантира, че както 
на жалбоподателя, така и на ответника се предоставя достатъчна възможност да представят 
своите доводи.

A2.3.8 Членовете на комисията за преглед имат равен глас по разглежданите въпроси и, 
когато е възможно, следва да се стремят да постигнат единодушно решение по всеки 
елемент на предполагаемото(ите) нарушение(я). 

A2.3.9 Всяка от страните може да поиска допълнително изслушване, но комисията за преглед 
има пълно право да отхвърли искането, ако счита, че разполага с достатъчно доказателства, 
за да вземе решение след едно изслушване.

A2.3.10 Решението на комисията за преглед се съобщава в писмен вид на участващите 
страни, на Изпълнителния комитет на „Лекарства за Европа“ и на Съвета на „Лекарства за 
Европа“. За да се защитят правата и поверителността на физическите лица, лицата, участващи 
по делото, не се посочват поименно в доклада.

Комисията за преглед може да отправя препоръки или да налага санкции и/или коригиращи 
мерки на компанията ответник, за която е установено, че е в нарушение, доколкото това е 
позволено от настоящия Кодекс (вж. раздел A2.5).

A2.3.11 В кореспонденцията, с която се съобщава за резултата от делото, трябва да се посочи 
крайният срок за подаване на жалба, който е две седмици от датата на уведомлението (освен 
по време на ваканционни периоди, когато може да бъде определен подходящ, по-дълъг 
срок).

A2.3.12 Решението е поверително до приключване на производството по обжалване.

A2.4.1 Единствените основания за обжалване са: (i) процесуална несправедливост или (ii) 
неправилно тълкуване на Кодекса от комисията за преглед. Фактите по делото не подлежат 
на обжалване.

A2.4.2 Ако жалбоподателят или компанията ответник желае да обжалва, те трябва да уведо-
мят генералния директор на „Лекарства за Европа“ в определения срок.

A2.4.3 Разходите за обжалване, включително разходите за външни експерти, се поемат от 
загубилата страна. Вж. точка A2.2.11 за насоки относно разпределянето на разноските, 
когато жалбата е само частично уважена.

A2.4.4 Изпълнителният комитет на „Лекарства за Европа“ започва процедурата по обжалва-
не, като определи група от членове на Изпълнителния комитет, които да сформират апела-
тивна комисия. Членовете, водещи производството по жалбата, трябва да потвърдят, че 
нямат конфликт на интереси със страните по делото.

A2.4.5 Изпълнителят комитет може да ангажира външни експерти за съвети относно правил-
ното тълкуване на Кодекса.

A2.4.6 Жалбоподателят и ответникът нямат право да участват или да присъстват на обсъжда-
нията по жалбата.

A2.4.7 След приключване на процедурата по обжалване окончателното решение се съобща-
ва на двете страни в срок от осем седмици от получаване на уведомлението за обжалване.
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A2.5 Констатации и санкции

A2.6 Публикуване на доклади по случаи

пациенти • качество • стойност • устойчивост • партньорство

След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“. A2.5.1 Компаниите, участващи в процедурата по разглеждане на жалбата, са обвързани от 

окончателното решение по делото за срока на членството им в „Лекарства за Европа“, освен 
ако впоследствие това решение не бъде отменено със съдебно разпореждане или регула-
торно решение. 

A2.5.2 Компания, за която е обявено, че е в нарушение на настоящия Кодекс, трябва да пред-
приеме коригиращи действия за незабавно спиране на несъответстващите дейности или 
практики и да приложи всички допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за 
преглед.

A2.5.3 В сериозни или повтарящи се случаи или когато дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 
промишленост или на сектора на генеричните/биоподобните лекарствени продукти, коми-
сията за преглед може да препоръча на членовете на „Лекарства за Европа“ да изключат 
компанията от членство в съответствие с регламентите на „Лекарства за Европа“ и приложи-
мото законодателство.

A2.5.4 „Лекарства за Европа“ няма правомощие да налага глоби или да присъжда обезщете-
ние за вреди.

A2.6.1 След приключване на процедурата по разглеждане на жалбата, на интернет страница-
та на „Лекарства за Европа“ и на съответните национални интернет страници на национални-
те асоциации незабавно се публикува доклад по случая, в който е обобщена основната 
информация.

Докладите по случаи се включват и в годишния доклад на „Лекарства за Европа“.

A2.6.2 Националните асоциации, членуващи в „Лекарства за Европа“, следва също така изпра-
тят докладите си и на Секретариата „Лекарства за Европа“ за изготвянето на централна публи-
кация. Секретариатът редактира имената на всички физически лица, споменати в докладите 
по случаи.
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След приключване на случая и, ако е приложимо, на процедура по обжалване, компанията, 
за която е установено, че е в нарушение на Кодекса, трябва да предприеме коригиращи 
действия, за да спре незабавно несъответстващите на изискванията дейности или практи-
ки. За да се предотврати повторно нарушение, компанията трябва да приложи всички 
допълнителни коригиращи мерки, наложени от комисията за преглед.

Комисията може да препоръча последващи санкции срещу член в сериозни или повтаря-
щи се случаи или при обстоятелства, при които дейността на дадена компания е била 
такава, че може потенциално да доведе до уронване на репутацията на фармацевтичната 

промишленост или на сектора на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. В 
такива случаи членовете на „Лекарства за Европа“ могат в съответствие с устава на „Лекар-
ства за Европа“ и приложимото законодателство да изключат съответната компания от 
„Лекарства за Европа“.


