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Изменение 1 да се чете, както следва:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Като се предвижда срок за 
допълнителна закрила до пет години, с 
Регламент (ЕО) № 469/2009 се цели да 
се насърчат научните изследвания и 
иновациите в рамките на Съюза, които 
са необходими за разработването на 
лекарствени продукти, както и да се 
допринесе за предотвратяването на 
преместването на фармацевтичните 
изследвания извън Съюза към държави, 

(2) Като се предвижда срок за 
допълнителна закрила до пет години, с 
Регламент (ЕО) № 469/2009 се цели да 
се насърчат научните изследвания и 
иновациите в рамките на Съюза, които 
са необходими за разработването на 
лекарствени продукти, както и да се 
допринесе за предотвратяването на 
преместването на фармацевтичните 
изследвания извън Съюза към държави, 



PE629.542v02-00 2/13 RR\1175320BG.docx

BG

които може да предлагат по-голяма 
закрила.

които може да предлагат по-голяма 
закрила, като същевременно се 
гарантира достъп до лекарства в 
рамките на Съюза.

Изменение 2 да се чете, както следва:

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Навременното навлизане на 
генерични и биоподобни лекарствени 
продукти на пазара на Съюза е важно 
по отношение на увеличаването на 
конкуренцията, намаляването на 
цените и гарантирането на 
устойчивостта на здравните 
системи. Изменението на Регламент 
(ЕО) № 469/2009 с цел да се позволи 
производството на генерични и 
биоподобни лекарствени продукти за 
износ и съхранение, така че те да 
могат да навлизат на пазара на Съюза 
към момента на изтичане на срока на 
действие на патента, следва да не 
бъде в противоречие с правата на 
интелектуална собственост, които 
остават един от крайъгълните 
камъни на иновациите, 
конкурентоспособността и растежа 
в държавите членки. Настоящият 
регламент следва да не засяга 
продължителността на 
изключителните търговски права по 
време на срока на патента, което се 
подчертава от факта, че се 
разрешава незабавен внос след 
изтичане на срока на патента, но 
представлява неблагоприятно 
конкурентно положение за 
европейския сектор на генеричните 
лекарства. Настоящият регламент 
следва да вземе предвид опасенията, 
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изразени от Европейския парламент и 
Съвета, във връзка с нарастващия 
брой примери за пазарна 
неефективност в редица държави 
членки, където достъпът на 
пациентите до ефективни и 
достъпни основни лекарства е 
застрашен от много високите и 
неустойчиви равнища на цените.

Изменение 15 да се чете, както следва:

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В тази връзка настоящият 
регламент следва да наложи 
еднократно задължение на лицето, 
произвеждащо продукта единствено с 
цел износ, с което от въпросното лице 
да се изисква да предоставя определена 
информация на органа, издал 
сертификата за допълнителна закрила в 
държавата членка, в която ще се 
извършва производството. 
Информацията следва да бъде 
предоставена преди предвиденото 
започване на производството за пръв 
път във въпросната държава членка. 
Производството и свързаните 
действия, включително онези, които 
се извършват в държави членки, 
различни от държавата на 
производство, в случаите, когато 
продуктът е защитен със 
сертификат и във въпросните други 
държави членки, следва да попадат в 
обхвата на изключението само когато 
производителят е изпратил това 
уведомление до компетентния орган по 
индустриална собственост (или друг 
определен орган) на държавата членка, в 
която се извършва производството. 
Еднократното задължение за 

(13) В тази връзка настоящият 
регламент следва да наложи задължение 
на производителя, а именно 
юридическото лице, установено в 
Съюза, от името на което се 
осъществява производството на 
продукт или медицински продукт, 
съдържащ този продукт, с цел износ 
към трети държави или пускане на 
пазара на Съюза след изтичане на 
срока на действие на сертификата, 
включително възможността на 
самото юридическо лице да извърши 
производството, при което от 
въпросното лице се изисква да 
предоставя определена информация на 
органа, издал сертификата за 
допълнителна закрила в държавата 
членка, в която ще се извършва 
производството. Отговорност на 
производителя, установен в Съюза, е 
да се увери, че не съществува закрила 
или тя е с изтекъл срок на действие в 
държава на износ, или дали е обект на 
ограничения или освобождавания в 
тази държава. За тази цел следва да 
бъде предоставен общ формуляр за 
уведомяване на органа.  
Информацията следва да бъде 
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предоставяне на информация на 
органа следва да се прилага във всяка 
държава членка, в която се извършва 
производство, както по отношение на 
производството във въпросната 
държава членка, така и по отношение 
на свързаните с това производство 
действия, независимо дали се 
извършват в същата или в друга 
държава членка. Органът следва да 
бъде задължен да публикува тази 
информация в интерес на 
прозрачността и с цел да се информира 
притежателят на сертификата за 
намерението на производителя.

предоставена преди предвиденото 
започване на производството за пръв 
път във въпросната държава членка. 
Производството следва да попада в 
обхвата на изключението само когато 
производителят е изпратил това 
уведомление до компетентния орган по 
индустриална собственост (или друг 
определен орган) на държавата членка, в 
която се извършва производството, и е 
информирал притежателя на 
сертификата за допълнителна 
закрила относно името и адреса на 
производителя и номера на 
сертификата в държавата членка. 
Следва да се прави уведомление за 
производството. Ако производството 
се осъществява в повече от една 
държава членка, следва да се изисква 
уведомяване във всяка от тези 
държави членки. Органът следва да 
бъде задължен да публикува номера на 
сертификата на релевантния 
продукт или медицински продукт в 
интерес на прозрачността. Определена 
поверителна или чувствителна в 
търговско отношение информация, 
съобщена на органа, не следва да се 
публикува, но може да бъде 
предоставена само ако това се 
изисква от съд или друг компетентен 
орган.

Изменение 21 да се чете, както следва:

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Комисията следва да направи 
оценка на настоящия регламент. В 
съответствие с параграф 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 

(20) Комисията следва да направи 
редовна оценка на настоящия 
регламент. Предвид първостепенното 
значение на достъпа до и 
достъпността на лекарствените 
продукти за общественото здраве и 
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и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.43, 
тази оценка следва да се основава на 
петте критерия за ефективност, 
ефикасност, важност, съгласуваност и 
добавена стойност и следва да служи за 
база за оценки на въздействието на 
евентуални допълнителни мерки. В 
оценката следва да се вземе предвид 
износът извън Съюза и способността на 
генеричните и особено на биоподобните 
лекарствени продукти да навлизат на 
пазарите в Съюза възможно най-скоро 
след изтичането на срока на действие на 
сертификата. По-специално в тази 
оценка следва да се прави преглед на 
ефективността на изключението с оглед 
на целта да се възстановят еднаквите 
условия на конкуренция в глобален 
мащаб за предприятията за 
производство на генерични и 
биоподобни лекарствени продукти в 
Съюза и по-бързо навлизане на 
генеричните и особено на биоподобните 
лекарствени продукти на пазара след 
изтичането на срока на действие на 
сертификата. В рамките на тази оценка 
трябва да се проучи така също 
въздействието на изключението върху 
научните изследвания и производството 
на иновативни лекарствени продукти от 
притежатели на сертификати в Съюза и 
да се разгледа балансът между 
различните свързани интереси, 
включително тези на общественото 
здраве.

публичните разходи, е оправдано 
използването на цикъл на редовни 
оценки на настоящия регламент. В 
съответствие с параграф 22 от 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета на Европейския съюз 
и Европейската комисия за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.43, 
тази оценка следва да се основава на 
петте критерия за ефективност, 
ефикасност, важност, съгласуваност и 
добавена стойност и следва да служи за 
база за оценки на въздействието на 
евентуални допълнителни мерки. В 
оценката следва да се вземе предвид 
въздействието на системата на СДЗ 
върху достъпа до финансово достъпни 
лекарства, както и освобождаването, 
включително износа извън Съюза и 
способността на генеричните и особено 
на биоподобните лекарствени продукти 
да навлизат на пазарите в Съюза 
възможно най-скоро след изтичането на 
срока на действие на сертификата. 
Такава редовна оценка следва също 
така да разглежда въздействието на 
настоящия регламент върху 
производството в рамките на Съюза 
от установени в Съюза 
производители поради съображения 
за натрупване на запаси с оглед на 
навлизането на пазара на Съюза от 
първия ден след изтичането на срока 
на действие на сертификата. В този 
контекст би било важно да се 
установи дали производството, което 
преди се е извършвало извън Съюза, е 
било прехвърлено в рамките на 
неговата територия. По-специално в 
тази оценка следва да се прави преглед 
на ефективността на изключението с 
оглед на целта да се възстановят 
еднаквите условия на конкуренция в 
глобален мащаб за предприятията за 
производство на генерични и 
биоподобни лекарствени продукти в 
Съюза и по-бързо навлизане на 
генеричните и особено на биоподобните 
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лекарствени продукти на пазара след 
изтичането на срока на действие на 
сертификата, както и да се разгледа 
случаят с евентуално разширяване на 
приложното поле на изключението, 
предоставено от освобождаването, за 
да се позволи на установените в 
Съюза производители на генерични и 
биоподобни лекарствени продукти да 
произвеждат с цел натрупване на 
запаси. В рамките на тази оценка трябва 
да се проучи така също въздействието 
на изключението и евентуалното му 
разширяване върху научните 
изследвания и производството на 
иновативни лекарствени продукти от 
притежатели на сертификати в Съюза и 
да се разгледа балансът между 
различните свързани интереси, 
включително върху достъпа до 
лекарства в рамките на Съюза и тези 
на общественото здраве.

_________________ _________________
43 ОВ L 123, 12.05.2016 г., стр. 1. 43 ОВ L 123, 12.05.2016 г., стр. 1.

Изменение 26 да се чете, както следва:

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 469/2009
Член 5

Текст в сила Изменение

(1а) Член 5 се заменя със следното:
Член 5 Член 5

Действие на сертификата Действие на сертификата

При спазването на член 4, сертификатът 
предоставя същите права като основния 
патент и подлежи на същите 
ограничения и задължения.

1. При спазването на член 4, 
сертификатът предоставя същите права 
като основния патент и подлежи на 
същите ограничения и задължения.

2. Чрез дерогация от параграф 1 
сертификат не осигурява закрила 
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срещу определени действия, които 
иначе биха изисквали съгласието на 
притежателя на сертификата, 
посочено в член 11 („притежател на 
сертификат“), ако  са изпълнени 
следните условия:
a) действията включват:
i) производство на продукт, или 
на лекарствен продукт, съдържащ 
този продукт, с цел износ към трети 
държави; или
ii) производство на продукт, или 
на лекарствен продукт, съдържащ 
този продукт, за целите на 
съхраняването му в държавата 
членка на производство, през 
последните 2 години от срока на 
валидност на сертификата, посочен в 
параграф 1, за да бъде пуснат този 
продукт на пазара на държавите 
членки, считано от първия ден след 
изтичането на срока на действие на 
сертификата в тези държави членки;

iii) действието изключва всички 
действия или дейности за  вноса на 
лекарствени продукти или 
компоненти от лекарствени 
продукти в Съюза само за целите на 
преопаковането и повторния износ.
б) производителят уведомява 
посочения в член 9, параграф 1 орган 
на държавата членка, в която се 
извършва производството 
(„съответната държава членка“), за 
информацията, посочена в 
параграф 3, букви а), б), в) д) и е), не 
по-късно от два месеца преди 
началната дата на производството в 
тази държава членка;
в) производителят информира 
писмено притежателя на 
сертификата за информацията, 
посочена в параграф 3, букви а) и в), не 
по-късно от два месеца преди 
началната дата на производството в 
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тази държава членка;
г) уведомлението за 
притежателя на сертификата не 
съдържа никаква поверителна или 
чувствителна търговска информация;
д) информацията, предоставяна 
от производителя на притежателя 
на сертификата, се третира от 
притежателя на сертификата като 
строго поверителна и не се публикува; 
освен това информацията, която е 
предоставена на притежателя на 
сертификата, се използва единствено 
с цел да се провери дали са били 
спазени изискванията на Регламента, 
а когато е приложимо – за да бъде 
започнато съдебно производство 
поради неспазване на разпоредбите;
е) в случай на продукти, 
произведени с цел износ към трети 
държави, производителят гарантира 
поставянето на лого, чиято форма е 
посочена в приложение -Iа, върху 
външната опаковка на продукта, 
посочен в параграф 2, буква а), точка 
(i), или ако продуктът представлява 
част от лекарствен продукт, върху 
външната опаковка на лекарствения 
продукт;
ж) производителят гарантира, че 
лекарственият продукт, произведен 
съгласно параграф 2, буква а), точка 
(i), не е маркиран с активен 
индивидуален идентификационен 
белег, предвиден в член 3, буква г) от 
Делегиран регламент (EС) 2016/161 на 
Комисията. Компетентният орган 
следва, когато е уместно, да има 
достъп до данните в регистрите, 
постановени с Директива 2011/62/ЕС 
и Делегиран регламент (EС) 2016/161, 
за да извърши проверка на 
съответствието;
з) производителят спазва 
параграф 4.
3. Информацията за целите на 
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параграф 2, буква б), която се 
третира по строго поверителен 
начин от всички страни, и е 
следната:
a) наименование и адрес на 
производителя;
б) държавата членка, в която 
трябва да се извърши производството 
и, ако е приложимо, съхранението;
в) номера на сертификата, 
предоставен в държавата членка на 
производство;
г) предвидената начална дата на 
производството в съответната 
държава членка;
д) примерен списък на 
предвидената(ите) трета държава 
или трети държави, към 
която(които) ще се изнася 
продуктът.
4. За целите на уведомяването 
съгласно параграф 2, буква б) 
производителят използва 
стандартния формуляр, съдържащ се 
в приложение -I към настоящия 
регламент.
5. Органите на държавите 
членки, посочени в член 9, параграф 1, 
при никакви обстоятелства не следва 
да оповестяват каквато и да било 
чувствителна в търговско отношение 
информация, предоставена от 
производителя, нито на 
притежателя на сертификата, нито 
на обществеността.
6. Производителят следва да 
гарантира чрез подходящи и 
документирани средства, че лицата, 
имащи договорни отношения с него, 
които извършват действия, 
попадащи в обхвата на параграф 2, 
буква а), са напълно осведомени и 
наясно със следното:
a) че тези действия подлежат на 
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разпоредбите на параграф 2; 
б) че пускането на пазара, вносът 
или повторният внос на продукта, 
посочен в параграф 1, буква а), точка 
i), може да означава нарушение на 
сертификата, посочен в параграф 2, 
когато и докато сертификатът се 
прилага.
7. Параграф 2 се прилага по 
отношение на сертификати, за 
които е подадено заявление при или 
след влизането в сила на настоящия 
регламент. Той се прилага и в случай 
на сертификати, за които срокът на 
основния патент е изтекъл на 1 
януари 2021 г. или след тази дата.

Изменение 27 да се чете, както следва:

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 469/2009
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Уведомлението, което се 
изпраща до органа в съответствие с 
член 4, параграф 2, буква б), се 
публикува от този орган в срок до 
15 дни от получаването на 
уведомлението.;

4. Органът, посочен в член 9, 
параграф 1, на съответната държава 
членка публикува без ненужно 
забавяне информацията, посочена в 
член 5, параграф 3, буква в). 
Останалата информация, съобщена 
съгласно член 5, параграф 3, не се 
публикува от органа или не се 
предоставя на разположение на 
обществеността за проверка, но 
органът я предоставя, при поискване, 
на съд или друг компетентен орган за 
целите на съдебно производство, при 
което се разглежда член 5, параграф 2. 
Националният орган предприема 
необходимите мерки, за да запази 
поверителността на тази 
информация. 
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Изменение 28 да се чете, както следва:

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 469/2009
Член 21a

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a Член 21a

Оценка Оценка

В рамките на пет години след 
датата, посочена в член 4, параграф 5, 
а след това на всеки пет години, 
Комисията прави оценка на член 4, 
параграфи 2—4 и член 11 и представя 
доклад за основните констатации на 
Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален 
комитет.“;

На всеки три години, Комисията 
прави оценка на освобождаване на 
производството от действието на 
сертификатите за допълнителна 
закрила съгласно член 5, параграфи 2—
6 и член 11, както и системата на 
СДЗ по отношение на способността 
на генеричните продукти да навлязат 
на пазара на Съюза и достъпа до 
лекарства и обществено 
здравеопазване, и представя доклад за 
основните констатации на Европейския 
парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет. 
Следва да се обърне специално 
внимание на ефектите от 
натрупването на запаси с оглед на 
навлизането на пазара на Съюза от 
първия ден след изтичането на срока 
на действие на сертификат;

Между изменения 28 и 29 се вмъква следното изменение:

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) приложението към настоящия 
регламент се вмъква като приложение -I

(4) приложенията към настоящия 
регламент се вмъкват като приложения 
-I и -Iа.
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Изменение 29 да се чете, както следва:

Изменение 29

Предложение за регламент
Приложение
Регламент (ЕО) № 469/2009
Приложение –I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Приложение –I

Лого Стандартен формуляр, който се 
използва от производителите, за 
уведомленията съгласно член 5, 

параграф 2, буква б)

а) Име и адрес на производителя
б) Адрес(и) на помещенията, в 
които ще се извършва 
производството в съответната 
държава членка
в) Номер на предоставения 
сертификат в съответната държава 
членка и идентифициране на 
продукта, като се посочва неговото 
международно непатентно 
наименование, ако то е достъпно;
г) Най-ранната предвидена 
начална дата на производството в 
съответната държава членка
д) Примерен списък на третата 
държава или третите държави, към 
която(които) е предвидено да се 
изнася продуктът.
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(Отнася се до текстовете на всички езици.)


