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Изменение 43
Michèle Rivasi

Предложение за директива
.

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията следва да се отхвърли,  тъй като се ръководи 
единствено от интересите на фармацевтичната промишленост , за сметка на 
правата на държавите членки, и в края на краищата – за сметка на интересите на 
пациентите. Държавите членки са „със завързани ръце“ (по-къси срокове, 
непропорционални санкции, строги изисквания за оповестяване), докато 
фармацевтичните дружества могат да постигнат увеличаване на цените 
посредством процедура на мълчаливо одобрение. Комисията следва да представи ново 
балансирано предложение.

Изменение 44
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално членове 114 и 168 от 
него,

Or. fr

Обосновка

Настоящото предложение не се отнася до свободното движение на какъвто и да е 
вид стоки, а има за предмет свободното движение на лекарствените продукти и 
тяхното ценообразуване, като последното попада в правомощията на държавите 
членки в областта на общественото здравеопазване. Поради това член 168 от ДФЕС 



PE497.983v01-00 4/62 AM\916168BG.doc

BG

следва да бъде добавен като правно основание.

Изменение 45
Alda Sousa

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 168, параграф 7, и
член 114 от него,

Or. en

Изменение 46
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да бъде отчетено развитието на 
фармацевтичния пазар и националните 
политики за контрол на публичните 
разходи за лекарства, са необходими 
съществени изменения на всички 
основни разпоредби на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това, с цел да се 
постигне яснота, Директива 89/105/ЕИО 
следва да бъде заменена.

(2) За да бъде отчетено развитието на 
фармацевтичния пазар и националните 
политики за контрол на публичните 
разходи за лекарствени продукти, са 
необходими съществени изменения на 
всички основни разпоредби на 
Директива 89/105/ЕИО. Поради това, с
цел да се постигне яснота, Директива 
89/105/ЕИО следва да бъде заменена.

Or. en

Изменение 47
Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да бъде отчетено развитието на 
фармацевтичния пазар и националните 
политики за контрол на публичните 
разходи за лекарства, са необходими 
съществени изменения на всички 
основни разпоредби на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това, с цел да се 
постигне яснота, Директива 89/105/ЕИО 
следва да бъде заменена.

(2) За да бъде отчетено развитието на 
фармацевтичния пазар и националните 
политики за контрол на публичните
разходи за лекарства, са необходими 
съществени изменения на всички 
основни разпоредби на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това, с цел да се 
постигне яснота, Директива 89/105/ЕИО 
следва да бъде изменена.

Or. lt

Изменение 48
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарства в рамките 
на техните системи за обществено 
здравно осигуряване. По-специално 
органите на държавите членки са въвели 
широк кръг от мерки за контрол на 
предписването на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве чрез осигуряване наличието на 
достатъчни количества лекарствени 
продукти на приемливи цени, като 
същевременно се гарантира 
финансовата стабилност на системите за 
обществено здравно осигуряване.

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарства в рамките 
на техните системи за обществено 
здравно осигуряване. По-специално 
органите на държавите членки са въвели 
широк кръг от мерки за контрол на 
предписването на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве чрез осигуряване наличието на 
достатъчни количества лекарствени 
продукти при еднакви условия за 
всички граждани на ЕС на приемливи 
цени, като същевременно се гарантира 
финансовата стабилност на системите за 
обществено здравно осигуряване.
Лекарствените продукти, 
класифицирани като основни в 



PE497.983v01-00 6/62 AM\916168BG.doc

BG

списъка на СЗО, следва да са на 
разположение на пациентите във 
всички държави членки, независимо 
от мащаба на пазара. 

Or. sl

Изменение 49
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарства в рамките 
на техните системи за обществено 
здравно осигуряване. По-специално 
органите на държавите членки са въвели 
широк кръг от мерки за контрол на 
предписването на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве чрез осигуряване наличието на 
достатъчни количества лекарствени 
продукти на приемливи цени, като 
същевременно се гарантира
финансовата стабилност на 
системите за обществено здравно 
осигуряване.

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарствени 
продукти в рамките на техните системи 
за обществено здравно осигуряване. По-
специално органите на държавите 
членки са въвели широк кръг от мерки 
за контрол на предписването на
лекарствени продукти, за регулиране 
на техните цени или за определяне на 
условията за публичното им 
финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве за всички граждани чрез 
осигуряване наличието на достатъчни 
количества ефективни лекарствени 
продукти на приемливи цени, като 
същевременно се гарантира равен 
достъп до висококачествени здравни 
грижи за всички.

Or. en

Изменение 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin



AM\916168BG.doc 7/62 PE497.983v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарства в рамките 
на техните системи за обществено 
здравно осигуряване. По-специално 
органите на държавите членки са въвели 
широк кръг от мерки за контрол на 
предписването на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве чрез осигуряване наличието на 
достатъчни количества лекарствени 
продукти на приемливи цени, като 
същевременно се гарантира 
финансовата стабилност на системите за 
обществено здравно осигуряване.

(4) През последните десетилетия 
държавите членки са изправени пред 
постоянно нарастване на 
фармацевтичните разходи, което води 
до приемането на все по-иновативни и 
сложни политики за управление на 
потреблението на лекарства в рамките 
на техните системи за обществено 
здравно осигуряване. По-специално 
органите на държавите членки са въвели 
широк кръг от мерки за контрол на 
предписването на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране. Тези мерки имат за цел 
предимно насърчаване на общественото 
здраве чрез осигуряване наличието на 
достатъчни количества лекарствени 
продукти на приемливи цени, като 
същевременно се гарантира 
финансовата стабилност на системите за 
обществено здравно осигуряване. Тези 
мерки следва също така да са 
предназначени за насърчаване на 
научните изследвания и 
разработването на нови лекарствени 
продукти, както и за признаване на 
медицинските иновации.

Or. fr

Обосновка

Иновациите в областта на здравеопазването носят съществени предимства за 
пациентите и имат положителни последици за ефикасността и устойчивостта на 
здравните системи.

Изменение 51
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Различията в националните мерки 
могат да възпрепятстват или нарушат 
търговията с лекарствени продукти в 
рамките на Съюза и да нарушат 
конкуренцията, като по такъв начин 
пряко засягат функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти.

(5) Различията в националните мерки 
могат да възпрепятстват или нарушат 
търговията с лекарствени продукти в 
рамките на Съюза, като по такъв начин 
пряко засягат функционирането на 
вътрешния пазар на лекарствени 
продукти.

Or. fr

Изменение 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Поради многообразието от 
национални мерки за управление на 
потреблението на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране е необходимо да се 
изясни Директива 89/105/ЕИО. По-
специално посочената директива следва 
да обхване всички видове мерки, които 
са разработени от държавите членки и 
могат да оказват въздействие върху 
вътрешния пазар. След приемането на 
Директива 89/105/ЕИО процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите се промениха и се усложниха.
Докато отделни държави членки 
тълкуваха Директива 89/105/ЕИО 
ограничително, Съдът на Европейския 
съюз постанови, че споменатите 
процедури за ценообразуване и 
възстановяване на разходите попадат в 
обхвата на Директива 89/105/ЕИО 
предвид целите на посочената 
директива и необходимостта да се 

(8) Поради многообразието от 
национални мерки за управление на 
потреблението на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране е необходимо да се 
изясни Директива 89/105/ЕИО. По-
специално посочената директива следва 
да обхване всички видове мерки, които 
са разработени от държавите членки и 
могат да оказват въздействие върху 
вътрешния пазар. След приемането на 
Директива 89/105/ЕИО процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите се промениха и се усложниха.
Докато отделни държави членки 
тълкуваха Директива 89/105/ЕИО 
ограничително, Съдът на Европейския 
съюз постанови, че споменатите 
процедури за ценообразуване и 
възстановяване на разходите попадат в 
обхвата на Директива 89/105/ЕИО 
предвид целите на посочената 
директива и необходимостта да се 
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осигури нейната ефективност. Поради 
това настоящата директива следва да 
отрази тенденциите в националните 
политики за ценообразуване и 
възстановяване на разходите. Предвид
съществуването на специални правила и 
процедури в областта на възлагането на 
обществени поръчки и доброволните 
договорни споразумения, националните 
мерки, свързани с възлагането на 
обществени поръчки и с доброволните 
договорни споразумения, следва да 
бъдат изключени от приложното поле на 
настоящата директива.

осигури нейната ефективност. Поради 
това настоящата директива следва да 
отрази тенденциите в националните
политики за ценообразуване и 
възстановяване на разходите. Въпреки
съществуването на специални правила и 
процедури в областта на възлагането на 
обществени поръчки и доброволните 
договорни споразумения, националните 
мерки, свързани с възлагането на 
обществени поръчки и с доброволните 
договорни споразумения, следва
единствено да бъдат изключени от 
приложното поле на настоящата 
директива, доколкото доброволните 
споразумения също позволяват 
прозрачност относно  продажните 
цени на лекарствените средства, 
което е от първостепенно значение за 
осигуреното лице. За лекарите и 
фармацевтите, като  центрове за 
разпространение на лекарствени 
продукти, трябва да е ясно  кои 
разходи за даден лекарствен продукт 
се поемат от пациента и кои от 
здравните системи, за да могат да 
избират най-разумния от 
икономическа гледна точка 
лекарствен продукт, независимо от 
вида споразумение.

Or. de

Изменение 53
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка за 
определяне на поемането на разходите 
за тях от системите за обществено 

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка за 
определяне на поемането на разходите 
за тях от системите за обществено 
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здравно осигуряване следва да се 
основава на обективни и проверими 
критерии, които не зависят от произхода 
на продуктите, и следва да предоставя 
на засегнатите дружества 
подходящи средства за правна 
защита, включително по съдебен ред.
Тези изисквания следва да се прилагат в 
еднаква степен за мерките, 
предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 
действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.

здравно осигуряване следва да се 
основава на обективни и проверими 
критерии, които не зависят от произхода 
на продуктите. Тези изисквания следва 
да се прилагат в еднаква степен за 
мерките, предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 
действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.

Or. fr

Обосновка

Съдът на Европейският съюз в дело C-62/09 разреши мерки, насочени към 
контролиране или към насърчаване на предписването на някои лекарствени продукти.
От друга страна, тези мерки не засягат включването на лекарствените продукти в 
здравноосигурителните системи на държавите членки. Такова предложение би дало 
възможност, освен това, на всички конкуренти на съответния/ите лекарствен/и 
продукт/и да обжалват и би довело до административен и юридически кошмар.

Изменение 54
Karin Kadenbach

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка за 
определяне на поемането на разходите 
за тях от системите за обществено 
здравно осигуряване следва да се 
основава на обективни и проверими 
критерии, които не зависят от произхода 
на продуктите, и следва да предоставя 

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка, 
включително изискванията, които 
могат да са необходими, за определяне 
на поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се основава на 
обективни и проверими критерии, които 
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на засегнатите дружества подходящи 
средства за правна защита, включително 
по съдебен ред. Тези изисквания следва 
да се прилагат в еднаква степен за 
мерките, предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 
действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.

не зависят от произхода на продуктите, 
и следва да предоставя на засегнатите 
дружества подходящи средства за 
правна защита, включително по съдебен 
ред. Тези изисквания следва да се 
прилагат в еднаква степен за мерките, 
предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 
действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка за 
определяне на поемането на разходите 
за тях от системите за обществено 
здравно осигуряване следва да се 
основава на обективни и проверими 
критерии, които не зависят от произхода 
на продуктите, и следва да предоставя 
на засегнатите дружества 
подходящи средства за правна 
защита, включително по съдебен ред.
Тези изисквания следва да се прилагат в 
еднаква степен за мерките, 
предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 

(9) Всяка мярка за пряко или косвено 
регулиране на цените на лекарствените 
продукти, както и всяка мярка за 
определяне на поемането на разходите 
за тях от системите за обществено 
здравно осигуряване следва да се 
основава на обективни и проверими 
критерии, които не зависят от произхода 
на продуктите. Тези изисквания следва 
да се прилагат в еднаква степен за 
мерките, предприемани на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол или стимулиране на 
предписването на конкретни 
лекарствени продукти, тъй като тези с 
мерки също така се определя 
действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.
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действителното поемане на разходите за 
тези лекарствени продукти от системите 
за здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 56
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Критериите, на които се 
основават решенията, регулиращи 
пряко или косвено цените на 
лекарствените продукти, както и 
всяка мярка, определяща до каква 
степен те се поемат от 
здравноосигурителните системи, 
следва да включват оценката на 
медицинските потребности, на 
които не се отговаря, оценката на 
клиничните ползи, социалните 
предимства и иновациите, както се 
посочва в становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет относно предложението за 
Директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
прозрачността на мерките за 
регулиране на цените на лекарствени 
продукти за хуманна употреба и 
включването им в обхвата на 
системите за обществено здравно 
осигуряване  от 12 юни 2012 г.1  Тези 
критерии трябва също така да 
включват закрилата на най-
уязвимите групи от населението.
_____________
1 ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 83

Or. es
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Изменение 57
Karin Kadenbach

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Заявленията за одобрение на цената 
на лекарствен продукт или за 
определяне на поемането на разходите 
за него от системата за обществено 
здравно осигуряване не следва да 
забавят пускането на този продукт на 
пазара повече от необходимото.
Следователно е желателно в настоящата 
директива да се установят задължителни 
срокове, в рамките на които следва да се 
вземат национални решения. За да бъдат 
ефективни, установените срокове следва 
да започват да текат от получаването на 
заявление до влизането в сила на 
съответното решение. Те следва да 
включват всички експертни оценки, 
включително оценките на здравните 
технологии, когато е приложимо, както 
и всички административни стъпки, 
необходими за приемането на решение и 
пораждането на правни последици.

(10) Заявленията за одобрение на цената 
на лекарствен продукт или за 
определяне на поемането на разходите 
за него от системата за обществено 
здравно осигуряване не следва да 
забавят пускането на този продукт на 
пазара повече от необходимото.
Следователно е желателно в настоящата 
директива да се установят задължителни 
срокове, в рамките на които следва да се 
вземат национални решения. За да бъдат 
ефективни, установените срокове следва 
да започват да текат от получаването на 
заявление до влизането в сила на 
съответното решение. Те следва да 
включват всички препоръки и
експертни оценки, включително 
оценките на здравните технологии, 
когато е приложимо, както и всички 
административни стъпки, необходими 
за приемането на решение и 
пораждането на правни последици.

Or. en

Изменение 58
Nessa Childers

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Посочените в Директива 
89/105/ЕИО срокове за включването на 
лекарствени продукти в системите за 
здравно осигуряване са задължителни, 

(11) Посочените в Директива 
89/105/ЕИО срокове за включването на 
лекарствени продукти в системите за 
здравно осигуряване са задължителни, 
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както бе изяснено от съдебната 
практика на Съда. Опитът показа, че 
тези срокове не винаги се спазват и че е 
необходимо да се гарантира правната 
сигурност и да се подобрят 
процедурните правила, свързани с 
включването на лекарствените продукти 
в обхвата на системата за здравно 
осигуряване. Поради това следва да се
въведе ефективна и бърза процедура за 
правна защита.

както бе изяснено от съдебната 
практика на Съда. Опитът показа, че 
тези срокове не винаги се спазват и че е 
необходимо да се гарантира правната 
сигурност и да се подобрят 
процедурните правила, свързани с 
включването на лекарствените продукти 
в обхвата на системата за здравно 
осигуряване. Поради това следва да се
насърчават ефективни и бързи
процедури за правна защита.

Or. en

Изменение 59
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Посочените в Директива 
89/105/ЕИО срокове за включването на 
лекарствени продукти в системите за 
здравно осигуряване са задължителни, 
както бе изяснено от съдебната 
практика на Съда. Опитът показа, че 
тези срокове не винаги се спазват и че е 
необходимо да се гарантира правната 
сигурност и да се подобрят 
процедурните правила, свързани с 
включването на лекарствените продукти 
в обхвата на системата за здравно 
осигуряване. Поради това следва да се
въведе ефективна и бърза процедура за 
правна защита.

(11) Посочените в Директива 
89/105/ЕИО срокове за включването на 
лекарствени продукти в системите за 
здравно осигуряване са задължителни, 
както бе изяснено от съдебната 
практика на Съда. Опитът показа, че 
тези срокове не винаги се спазват и че е 
необходимо да се гарантира правната 
сигурност и да се подобрят 
процедурните правила, свързани с 
включването на лекарствените продукти 
в обхвата на системата за здравно 
осигуряване. Поради това следва да се
насърчават ефективни и бързи 
процедури за правна защита.

Or. fr

Обосновка

В държавите членки вече съществуват процедури за правна защита, включително и 
съдебна. Освен това, тези процедури са суверенно право на държавите членки и не 
попадат в приложното поле на настоящата директива, която засяга процедурите 
относно одобрението на цените и регистрирането на възстановяване на разходите за 
лекарствените средства, извършвани от административните органи.
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Изменение 60
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своето Съобщение „Обобщение 
на доклада относно разследването във 
фармацевтичния сектор“, Комисията 
показа, че процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите често ненужно забавят 
пускането на генерични лекарства на 
пазарите на Съюза. За одобрението на 
цената на генерични лекарствени 
продукти и поемането на разходите за 
тях от системата за здравно осигуряване 
не следва да се изисква нова или 
подробна оценка, когато цената на 
референтния продукт вече е била 
определена и той е бил включен в 
системата за здравно осигуряване.
Поради това е целесъобразно в тези 
случаи да се определят по-кратки 
срокове за генеричните лекарствени 
продукти.

(12) В своето Съобщение „Обобщение 
на доклада относно разследването във 
фармацевтичния сектор“, Комисията 
показа, че процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите често ненужно забавят 
пускането на генерични или  сходни 
биологични лекарствени продукти на 
пазарите на Съюза. За одобрението на 
цената на генерични или сходни 
биологични лекарствени продукти и 
поемането на разходите за тях от 
системата за здравно осигуряване не 
следва да се изисква нова или подробна 
оценка, когато цената на референтния 
продукт вече е била определена и той е 
бил включен в системата за здравно 
осигуряване. Поради това е 
целесъобразно в тези случаи да се 
определят по-кратки срокове за 
генеричните или сходните биологични 
лекарствени продукти.

Or. en

Изменение 61
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В своето Съобщение „Обобщение 
на доклада относно разследването във 
фармацевтичния сектор“, Комисията 
показа, че процедурите за 

(12) В своето Съобщение „Обобщение 
на доклада относно разследването във 
фармацевтичния сектор“, Комисията 
показа, че процедурите за 
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ценообразуване и възстановяване на 
разходите често ненужно забавят 
пускането на генерични лекарства на 
пазарите на Съюза. За одобрението на 
цената на генерични лекарствени 
продукти и поемането на разходите за 
тях от системата за здравно осигуряване 
не следва да се изисква нова или 
подробна оценка, когато цената на 
референтния продукт вече е била 
определена и той е бил включен в 
системата за здравно осигуряване.
Поради това е целесъобразно в тези 
случаи да се определят по-кратки
срокове за генеричните лекарствени 
продукти.

ценообразуване и възстановяване на 
разходите често ненужно забавят 
пускането на генерични лекарства на 
пазарите на Съюза. За одобрението на 
цената на генерични лекарствени 
продукти и поемането на разходите за 
тях от системата за здравно осигуряване 
не следва да се изисква нова или 
подробна оценка, когато
референтният продукт е по същество 
сходен  по смисъла на Директива 
2001/83/ЕО, цената му вече е била 
определена и той е бил включен в 
системата за здравно осигуряване.
Поради това е целесъобразно в тези 
случаи да се определят по-кратки 
срокове за генеричните лекарствени 
продукти. Когато генеричните 
лекарствени продукти се различават 
от референтния лекарствен продукт, 
например по отношение на 
опаковката или терапевтичните 
показания, държавите членки могат 
да предвидят оценка на тези 
лекарствени продукти.

Or. fr

Обосновка

Макар и да е желателно ускоряването на вземането на решения за генеричните 
лекарствени продукти, чийто референтен лекарствен продукт вече е оценен, 
оценката на генеричните лекарствени продукти следва да остава възможна, ако 
въпросният лекарствен продукт не е сходен по същество с референтния. Някои 
генерични лекарствени продукти действително могат да се различават от 
референтния продукт по отношение на опаковката или също така терапевтичните 
показания.

Изменение 62
Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Наличните в държавите членки заличава се
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средства за правна защита по съдебен 
ред са играли ограничена роля за 
гарантиране спазването на сроковете 
поради често продължителните 
производства пред националните 
юрисдикции, възпиращи засегнатите 
дружества да търсят защита по 
съдебен ред. Поради това са 
необходими ефективни механизми за 
осъществяване на контрол и налагане 
на спазването на сроковете за вземане 
на решения относно 
ценообразуването и 
възстановяването на разходите.

Or. en

Изменение 63
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Наличните в държавите членки 
средства за правна защита по съдебен 
ред са играли ограничена роля за 
гарантиране спазването на сроковете 
поради често продължителните 
производства пред националните 
юрисдикции, възпиращи засегнатите 
дружества да търсят защита по 
съдебен ред. Поради това са 
необходими ефективни механизми за 
осъществяване на контрол и налагане 
на спазването на сроковете за вземане 
на решения относно 
ценообразуването и 
възстановяването на разходите.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Процедурите за правна защита, включително и съдебна, са суверенно право на 
държавите членки и не попадат в приложното поле на настоящата директива, която 
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засяга процедурите относно одобрението на цените и регистрирането на 
възстановяване на разходите за лекарствените средства, извършвани от 
административните органи.

Изменение 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Наличните в държавите членки 
средства за правна защита по съдебен 
ред са играли ограничена роля за 
гарантиране спазването на сроковете 
поради често продължителните 
производства пред националните 
юрисдикции, възпиращи засегнатите 
дружества да търсят защита по 
съдебен ред. Поради това са 
необходими ефективни механизми за 
осъществяване на контрол и налагане 
на спазването на сроковете за вземане 
на решения относно 
ценообразуването и 
възстановяването на разходите.

заличава се

Or. en

Изменение 65
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително лекарствените 
продукти сираци и биологичната 
еквивалентност на генеричните или 
сходните биологични лекарствени 
продукти с референтния продукт, се 
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за търговия. Поради това, в рамките 
на процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, 
държавите членки не следва да 
подлагат на повторна оценка 
елементите, послужили за издаване 
на разрешението за търговия, в това 
число качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт.

доказват в рамките на процедурите за 
издаване на разрешения за търговия.

Or. en

Изменение 66
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, послужили 
за издаване на разрешението за 
търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, когато са 
възникнали основателни резерви 
поради запознаването с нови факти,
държавите членки не следва да подлагат 
на повторна оценка елементите, 
послужили за издаване на разрешението 
за търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

Or. sl
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Изменение 67
Corinne Lepage

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, послужили 
за издаване на разрешението за 
търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, послужили 
за издаване на разрешението за търговия 
(качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт). Държавите членки 
гарантират пълен достъп до 
данните, използвани от органа, 
предоставящ разрешения за търговия, 
при оценката на тези елементи, с цел 
оценка на относителната 
безвредност, ефикасност и 
ефективност на лекарствения 
продукт в контекста на 
здравноосигурителната система. 
Компетентните органи следва също 
така да имат правото да изискват 
допълнителни данни за целите на 
своята оценка.

Or. en

Изменение 68
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките 
на процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, 
държавите членки не следва да 
подлагат на повторна оценка 
елементите, послужили за издаване 
на разрешението за търговия, в това 
число качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт.

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт и сходността на сходните 
биологични лекарствени продукти, се 
доказват в рамките на процедурите за 
издаване на разрешения за търговия и 
държавите членки следва да имат 
пълен достъп до данните, използвани 
в процедурата за издаване на
разрешение за търговия,  така че да 
могат да извършат оценка на
относителната безвредност, 
ефикасност и ефективност на
лекарствения продукт в контекста на 
процедурите, свързани с 
ценообразуването и 
възстановяването на средства.

Or. fr

Обосновка

Основната добавена стойност на тази преработка е въвеждането на специфични 
разпоредби за генеричните лекарствени продукти. Все пак, за да бъдат обхванати 
всички генерични лекарствени продукти, включително и биотерапевтичните, следва 
да бъде въведено понятието биологична сходност, наред с биоеквивалентността.

Изменение 69
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 

(14) Доказателствата за качеството, 
безвредността и ефикасността на 
лекарствените продукти, включително 
биологичната еквивалентност на 
генеричните лекарствени продукти с 
референтния продукт, се проверяват в 
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процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, 
послужили за издаване на разрешението 
за търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

рамките на процедурите за издаване на 
разрешения за търговия. Поради това, в 
рамките на процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите, държавите членки не следва 
да подлагат на повторна оценка
основните елементи (качество,
безвредност, ефикасност или 
биологична сходност), послужили за 
издаване на разрешението за търговия. 
Въпреки това, на държавите членки 
трябва да се гарантира пълен достъп 
до данните, използвани от органите, 
отговарящи за издаване на 
разрешенията за търговия, при 
оценката на тези елементи, така че 
да могат да извършат  оценка на 
относителната безвредност, 
ефикасност и ефективност на
лекарствения продукт в контекста на 
неговото включване в обхвата на 
задължителната 
здравноосигурителната система.
Компетентните органи следва също 
така да могат да включват или 
генерират допълнителни относими 
данни за целите на оценката на 
лекарствени продукти.

Or. fr

Обосновка

Лошо тълкуване на това съображение би могло да възпрепятства държавите членки 
да използват данните или да изискват нови данни, позволяващи им да извършат 
оценка на съотношението риск / относителни ползи  и на относителната ефикасност 
на лекарствените продукти, сравнени с вече съществуващите лечения в рамките на 
тяхната здравноосигурителна система.

Изменение 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, послужили 
за издаване на разрешението за 
търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти с референтния 
продукт, се доказват в рамките на 
процедурите за издаване на разрешения 
за търговия. Поради това, в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите, държавите 
членки не следва да подлагат на 
повторна оценка елементите, послужили 
за издаване на разрешението за 
търговия, в това число качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт. По същия 
начин, в случай на лекарствени 
средства сираци държавите членки не 
подлагат на повторна оценка 
критериите за обозначаването на 
дадено лекарство като сирак.

Or. fr

Обосновка

Би било недопустимо медицинската добавена стойност на тези лекарствени 
продукти да се поставя под въпрос на национално равнище, тъй като тя 
представлява задължително условие за разрешаването им в Европа. Едно такова 
пояснение по никакъв начин не би нарушило решението на националните органи да 
възстановяват или не средствата за лекарствен продукт сирак, а би насърчило по-
голямото използване на експертния опит, придобит на европейско равнище, за 
информиране на националните органи.

Изменение 71
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 



PE497.983v01-00 24/62 AM\916168BG.doc

BG

действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.
При разглеждането на заявление, 
свързано с генеричен лекарствен 
продукт, националните органи, 
отговарящи за тези процедури, не 
следва да изискват информация относно 
патентния статут на референтния 
лекарствен продукт и не следва да 
оценяват основателността на 
предполагаемо нарушение на правата на 
интелектуална собственост, ако 
генеричният лекарствен продукт бъде 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Следователно 
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите членки, нито да забавят тези 
процедури.

действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.
При разглеждането на заявление, 
свързано с генеричен лекарствен 
продукт, националните органи, 
отговарящи за тези процедури, не 
следва да изискват информация относно 
патентния статут на референтния 
лекарствен продукт и не следва да 
оценяват основателността на 
предполагаемо нарушение на правата на 
интелектуална собственост, ако 
генеричният лекарствен продукт бъде 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Следователно 
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите за 
генеричните лекарствени средства в 
държавите членки, нито да забавят тези 
процедури.

Or. fr

Обосновка

Пояснение, че тази процедура се отнася само до генеричните лекарствени средства.

Изменение 72
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 
действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.
При разглеждането на заявление, 
свързано с генеричен лекарствен 
продукт, националните органи, 
отговарящи за тези процедури, не 
следва да изискват информация относно 
патентния статут на референтния 
лекарствен продукт и не следва да 
оценяват основателността на 
предполагаемо нарушение на правата на 
интелектуална собственост, ако
генеричният лекарствен продукт бъде 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Следователно
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите членки, нито да забавят тези 
процедури.

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 
действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.
При разглеждането на заявление, 
свързано с биоеквивалентен генеричен 
лекарствен продукт, националните 
органи, отговарящи за тези процедури,
не следва да изискват информация 
относно патентния статут на 
референтния лекарствен продукт, а
следва да могат да оценяват 
основателността на предполагаемо 
нарушение на правата на интелектуална 
собственост, ако биоеквивалентвият 
генеричен лекарствен продукт бъде 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Тази отговорност 
следва да остане на държавите 
членки.  Без да се засяга 
отговорността на държавите членки 
да разглеждат информацията,
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите членки, нито да забавят тези 
процедури.

Or. sl
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Изменение 73
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Държавите членки следва да 
осигурят публичен достъп до 
документи и информация от 
съществено значение в подходящо 
издание, в съответствие с 
националната практика, което може 
да включва електронен и онлайн 
формат. При публикуването на 
такава информация те следва да 
гарантират, че количеството 
предоставени данни е разумно и не е 
от такова естество, че да застраши 
конкурентоспособността на ЕС. 

Or. sl

Изменение 74
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Държавите членки следва да 
осигурят публичен достъп до 
документи и информация в 
подходящо издание, в съответствие с 
националната практика, което 
следва да включва  електронни и 
онлайн формати.

Or. en

Изменение 75
Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Прозрачността, интегритетът 
и независимостта на вземането на 
решения в рамките на националните 
органи следва да се гарантира 
посредством публикуване на 
наименованията на компетентните 
органи и процедурните етапи, водещи 
до решенията относно 
ценообразуването и 
възстановяването на разходи.

Or. sl

Изменение 76
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Принципите за прозрачност, 
интегритет и независимост на 
процеса на вземане на решения  следва 
да се изпълняват от националните 
компетентни обществени органи, 
които отговарят за решенията 
относно ценообразуването и 
възстановяването на разходи.

Or. en

Изменение 77
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите членки често внасяха 
промени в своите схеми за здравно 
осигуряване или приемаха нови мерки, 
попадащи в обхвата на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това е 
необходимо да се установят 
механизми за информиране, които са 
предназначени, от една страна, да 
гарантират провеждането на 
консултации със заинтересованите 
страни и, от друга страна, да улеснят 
превантивния диалог с Комисията по 
отношение на прилагането на 
настоящата директива.

заличава се

Or. cs

Изменение 78
Alda Sousa

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Държавите членки често внасяха 
промени в своите схеми за здравно 
осигуряване или приемаха нови мерки, 
попадащи в обхвата на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това е необходимо
да се установят механизми за 
информиране, които са предназначени, 
от една страна, да гарантират 
провеждането на консултации със 
заинтересованите страни и, от друга 
страна, да улеснят превантивния диалог 
с Комисията по отношение на 
прилагането на настоящата директива.

(16) Държавите членки често внасяха 
промени в своите схеми за здравно 
осигуряване или приемаха нови мерки, 
попадащи в обхвата на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това е необходимо 
да се установят механизми за 
информиране, които са предназначени, 
от една страна, да гарантират 
провеждането на консултации със 
заинтересованите страни, включително 
организации на пациенти и на 
потребители, и, от друга страна, да 
улеснят превантивния диалог с 
Комисията по отношение на 
прилагането на настоящата директива.

Or. en
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Изменение 79
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) В съответствие със 
Съвместната политическа 
декларация на държавите членки и 
Комисията относно обяснителните 
документи от 28 септември 2011 г., 
държавите членки са се задължили 
уведомяването за мерките им за 
транспониране в обосновани случаи да 
бъде придружавано от един или 
повече документи, в които се 
обяснява връзката между 
елементите на директивата и 
съответстващите им части от 
националните инструменти за 
транспониране. По отношение на 
настоящата директива 
законодателят счита представянето 
на такива документи за обосновано,

заличава се

Or. cs

Изменение 80
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
всяка предвидена в законов, подзаконов 
или административен акт мярка, 
предприемана на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба или за 
определяне на гамата от лекарствени 
продукти, разходите за които се поемат 

1. Държавите членки гарантират, че 
всяка предвидена в законов, подзаконов 
или административен акт мярка, 
предприемана на национално, 
регионално или местно равнище, за 
контрол на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба или за 
определяне на гамата от лекарствени 
продукти, разходите за които се поемат 
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от техните системи за обществено 
здравно осигуряване, включително 
степента и условията за поемането на 
разходите за тези лекарствени продукти, 
е в съответствие с изискванията на 
настоящата директива.

от техните системи за обществено 
здравно осигуряване, включително 
степента и условията за поемането на 
разходите за тези лекарствени продукти, 
е в съответствие с изискванията на 
настоящата директива. Държавите 
членки гарантират, че тези мерки не 
са дублирани на регионално или на 
местно равнище на съответната им 
територия.

Or. fr

Обосновка

В някои държави членки здравеопазването се управлява едновременно на национално и 
на местно равнище. За да не се увеличават ненужно сроковете и увеличава 
административната тежест, е необходимо настоящата директива да следи да няма 
дублиране в процедурите на национално, регионално или местно равнище.

Изменение 81
Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага 
също така и за лекарствени 
продукти, които се предоставят с 
рецепта, но разходите за които не се 
възстановяват от националната 
здравноосигурителна система.

Or. de

Изменение 82
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доброволни договорни споразумения, 
сключени между публични органи и 
притежателя на разрешение за търговия 
с даден лекарствен продукт, чиято цел е 
да се създаде възможност това 
лекарство да бъде ефективно 
предоставяно на пациентите при 
определени условия;

a) доброволни договорни споразумения,  
подлежащи на проверка на елементи 
относно ефикасността и/или 
относителната ефикасност, или 
правилното използване на дадено 
лекарствено средство, сключени 
между публични органи и притежателя 
на разрешение за търговия с даден 
лекарствен продукт, чиято цел е да се 
създаде възможност това лекарство да 
бъде ефективно предоставяно на 
пациентите при определени условия в 
рамките на договорен срок. 

Or. sl

Изменение 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) доброволни договорни споразумения, 
сключени между публични органи и 
притежателя на разрешение за търговия 
с даден лекарствен продукт, чиято цел е 
да се създаде възможност това 
лекарство да бъде ефективно 
предоставяно на пациентите при 
определени условия;

a) доброволни договорни споразумения, 
сключени между публични органи и 
притежателя на разрешение за търговия 
с даден лекарствен продукт, чиято цел е 
да се създаде възможност това 
лекарство да бъде ефективно 
предоставяно на пациентите при 
определени условия, при условие че 
такива споразумения отговарят също 
така на изискванията за прозрачност 
на член 5, параграф 3 a (нов);

Or. de

Обосновка

Пунктовете за дистрибуция следва да бъдат уведомявани и за  цените, определени при 
доброволни споразумения, за да се даде възможност за продажбата на най-евтините 
лекарствени средства.
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Изменение 84
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на настоящата 
директива се прилагат за мерки, 
които имат за цел да се определят 
лекарствените продукти, които 
могат да бъдат включени в обхвата 
на договорни споразумения или 
процедури за възлагане на обществени 
поръчки.

заличава се

Or. cs

Изменение 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Настоящата директива не може 
да поставя под въпрос издаването на 
разрешение за търговия на лекарствен 
продукт, посочено в член 6 от 
Директива 2001/83/EО.

Or. fr

Обосновка

Директивата трябва да регламентира процедурите за решаване относно цените и
възстановяването на разходите за фармацевтичните продукти, а не да дава ново 
определение на разрешенията за търговия. Тези разрешения са регламентирани от 
Директива 2001/83, която посочва критериите за качество, безвредност и 
ефикасност на продукта.

Изменение 86
Erik Bánki
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Предложение за директива
Член 2 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „сходен биологичен лекарствен 
продукт“ е сходен биологичен 
лекарствен продукт, одобрен в 
съответствие с член 10, параграф 4 
от Директива 2001/83/ЕО;

Or. en

Изменение 87
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 2 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а) „сходен биологичен лекарствен 
продукт“ е всеки сходен биологичен 
лекарствен продукт, който е одобрен 
съгласно член 10, параграф 4 от 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на специфични разпоредби за генеричните лекарствени продукти 
представлява основната добавена стойност на тази преработка на текста. Все пак, 
за да бъдат обхванати всички генерични лекарствени продукти, включително и 
биотерапевтичните, следва да бъде въведено понятието „сходен биологичен 
лекарствен продукт“, наред с биоеквивалентността.

Изменение 88
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 2 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4) „здравна технология“ е здравна 
технология по смисъла на член 3, 
буква л) от Директива 2011/24/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на определение за здравни технологии е произволно и необосновано, тъй 
като понастоящем не съществува общо разбиране за това понятие. Освен това, с 
въвеждането на два различни режима за сроковете за одобряване на цените и 
регистрация при възстановяването на разходите за негенерични лекарствени 
продукти, едно такова определение само ще усложни допълнително нещата.

Изменение 89
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) „оценка на здравните технологии“ 
е оценка на относителната 
ефикасност или на краткосрочната и 
дългосрочната ефективност на 
лекарствения продукт в сравнение с 
други здравни технологии, които се 
използват за лечение на съответното 
заболяване.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на определение за оценка на здравните технологии е произволно и 
необосновано, тъй като понастоящем не съществува общо разбиране за това 
понятие. Освен това, с въвеждането на два различни режима за сроковете за 
одобряване на цените и регистрация при възстановяването на разходите за 
негенерични лекарствени продукти, едно такова определение само ще усложни 
допълнително нещата.
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Изменение 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „доброволно договорно 
споразумение“ така, както е посочено 
в член 1, параграф 2, буква а), означава 
споразумение, сключено между 
публичните органи и притежателя
на разрешение за търговия с даден 
лекарствен продукт, което не е 
задължително, не се изисква от 
закона, нито е единствената 
алтернатива за включване  в 
националната схема за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите.

Or. en

Обосновка

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Изменение 91
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 2 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) „уязвими групи“ са тези групи от 
населението, които са най-
чувствителни към мерките, 
определящи степента на 
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финансиране на лекарствените 
продукти от обществените 
здравноосигурителни системи, като 
например децата, пенсионерите, 
безработните лица, хората, 
приемащи лекарства сираци, 
хронично болните и др. 

Or. es

Изменение 92
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят 
на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време.

Or. cs

Изменение 93
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време или от 
заявителя, още с получаването на 
положително становище от 
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получаването на заявлението. Комитета по лекарствените 
продукти за хуманна употреба 
(създаден с Регламент (ЕО) № 
726/2004) или от компетентен 
национален орган. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

Множество държави членки вече разрешават на заявителите да подават заявление за 
одобрение на цената и възстановяване на разходите след получаването на 
положително становище от Комитета по лекарствените продукти за хуманна 
употреба или от компетентен национален орган на държава членка. По този начин се 
установява диалог нагоре по веригата и се улеснява спазването на сроковете на 
директивата, с цел да се облекчи достъпът на пациентите до нови продукти.

Изменение 94
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената 
на даден продукт може да бъде 
подадено от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Държавите членки гарантират на 
притежателя на разрешението за 
търговия възможността за подаване 
на заявление за одобрение на цената.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

Уточняване на формулировката и премахване на израза „по всяко време”, който е 
източник на правна несигурност.
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Изменение 95
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. en

Изменение 96
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. fr

Обосновка

Това предложение ще доведе до значително увеличаване на административната 
тежест за компетентните органи, които ще бъдат засипани от заявления след 
получаването на отрицателен отговор, дори и ако обстоятелствата не са се 
променили.
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Изменение 97
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не пречи на 
държавите членки да отхвърлят 
повторни заявления след 
отрицателен отговор, ако 
обстоятелствата не са се променили 
значително.

Or. en

Изменение 98
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

(3) Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 25 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

Or. hu
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Обосновка

За органите ще бъде трудно да спазят 15-дневния срок, предложен от Комисията. 
Прекалено краткият срок ще навреди на качеството на процеса на вземане на 
решение.

Изменение 99
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е също 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. sl

Изменение 100
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 3. Държавите членки гарантират, че в 



AM\916168BG.doc 41/62 PE497.983v01-00

BG

срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на 
лекарствените продукти, за които 
държавите членки прилагат оценка 
на здравните технологии като част 
от своя процес на вземане на решение, 
срокът е 90 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок е 15 дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. en

Изменение 101
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на 
лекарствените продукти, за които 
държавите членки прилагат оценка 
на здравните технологии като част 
от своя процес на вземане на решение, 
срокът е 90 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок е 15 дни, при условие че цената на 

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 90 
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.



PE497.983v01-00 42/62 AM\916168BG.doc

BG

референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. en

Изменение 102
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30 
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и далеч надхвърлят това, което е необходимо за 
постигането на целта, преследвана от Комисията, а именно бързото осигуряване на 
нови лечения, притежаващи „нормално“ разрешение за търговия.

Изменение 103
Erik Bánki
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 25 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е одобрена от 
компетентните органи. По 
отношение на  сходните биологични 
продукти този срок е 60 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Предложеният 15-дневен срок може да е твърде кратък за органите, което може да 
окаже неблагоприятно въздействие върху качеството на решението. Тъй като 
биологичните лекарствени продукти са загубили или са на път да загубят  
изключителните си права, сходните биологични лекарствени продукти са сравнително 
нова категория лекарствени продукти и следователно срокът от подаването на 
заявлението до одобрението му следва да бъде най-много 60 дни.

Изменение 104
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на 
лекарствените продукти, за които 
държавите членки прилагат оценка 
на здравните технологии като част 
от своя процес на вземане на решение, 
срокът е 90 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок е 15 дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 45
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. en

Изменение 105
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя.
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 45
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
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решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

одобрена от компетентните органи. 
Държавите членки разглеждат 
възможността за обосноваване на 
тяхното решение относно цената на  
лекарствения продукт с оценка на 
здравните технологии.

Or. fr

Изменение 106
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя.
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30
дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи и че 
генеричният лекарствен продукт по 
същество е сходен с референтния 
лекарствен продукт по смисъла на 
Директива 2001/83/ЕО от 6 ноември 
2001 г.

Or. fr

Обосновка

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
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recherche de plus en plus complexe et innovante.Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Изменение 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

3. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се приема решение 
за цената, която може да бъде 
начислявана за съответния лекарствен 
продукт, и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 30 дни, при 
условие че генеричният продукт по 
същество е сходен с референтния 
лекарствен продукт съгласно 
Директива 2001/83/ЕО и цената на 
референтния лекарствен продукт е била 
одобрена от компетентните органи.

Or. en

Изменение 108
Corinne Lepage
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изготвят подробен
списък с данните и документите, 
които трябва да бъдат подадени от 
заявителя.

4. Държавите членки изготвят списък с 
категориите данни и документи, 
които трябва да бъдат подадени от 
заявителя.

Or. en

Изменение 109
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изготвят подробен 
списък с данните и документите, 
които трябва да бъдат подадени от 
заявителя.

4. Държавите членки изготвят подробен 
списък с данните и основните 
документи, които трябва да бъдат 
подадени от заявителя.

Or. en

Изменение 110
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки изготвят подробен 
списък с данните и документите, 
които трябва да бъдат подадени от 
заявителя.

4. Държавите членки изготвят подробен 
списък с категориите данни и 
основните документи, които трябва да 
бъдат подадени от заявителя.

Or. fr

Обосновка

Компетентните органи трябва да разполагат с минимална гъвкавост, за да могат да 
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се развиват и да се справят с неочаквани ситуации.

Изменение 111
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 25 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. hu

Обосновка

За органите ще бъде трудно да спазят 15-дневния срок, предложен от Комисията. 
Прекалено краткият срок ще навреди на качеството на процеса на вземане на 
решение.

Изменение 112
Milan Cabrnoch
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
незабавно заявителя за необходимата 
подробна допълнителна информация и 
вземат окончателното си решение в срок 
от 60 дни от получаването на 
допълнителната информация. По 
отношение на лекарства обаче, за които 
държавите членки прилагат оценка на 
здравните технологии като част от своя 
процес на вземане на решение, срокът е 
90 дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. cs

Изменение 113
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 90 
дни от получаването на допълнителната 
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информация. По отношение обаче на 
лекарствените продукти, за които 
държавите членки прилагат оценка на 
здравните технологии като част от своя 
процес на вземане на решение, срокът е 
90 дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

информация. По отношение на 
лекарствените продукти, за които 
държавите членки прилагат оценка на 
здравните технологии като част от своя 
процес на вземане на решение, срокът е 
също 90 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок при всички обстоятелства е 30 дни, 
при условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. sl

Изменение 114
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решение, срокът е 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 90
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок при всички обстоятелства е 30 дни, 
при условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.
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допълнителна информация, която не 
се изисква изрично съгласно 
националното законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 115
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решение, срокът е 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 90
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок при всички обстоятелства е 90 дни, 
при условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 116
Philippe Juvin
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Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решение, срокът е 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението не е достатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателно решение в срок от 90 дни 
от получаване на допълнителната 
информация. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок при всички обстоятелства е 45 дни, 
при условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. fr

Изменение 117
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60
дни от получаването на допълнителната 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението не е достатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателно решение в срок от 90 дни 
от получаване на допълнителната 
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информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 30 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания, нито че 
генеричният лекарствен продукт е по 
същество сходен по смисъла на 
Директива 2001/83/ЕО.

Or. fr

Обосновка

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques.
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Изменение 118
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
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информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 25 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. По отношение 
на сходните биологични лекарствени 
продукти този срок във всички случаи
е 60 дни, при условие че цената на 
референтния лекарствен продукт е 
одобрена от компетентните органи. 
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Обосновка

Предложеният 15-дневен срок може да е твърде кратък за органите, което може да 
окаже неблагоприятно въздействие върху качеството на решението. Тъй като 
биологичните лекарствени продукти са загубили или са на път да загубят  
изключителните си права, сходните биологични лекарствени продукти са сравнително 
нова категория лекарствени продукти и следователно срокът от подаването на 
заявлението до одобрението му следва да бъде най-много 60 дни.

Изменение 119
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 90 
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дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решение, срокът е 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок при 
всички обстоятелства е 15 дни, при 
условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок при всички обстоятелства е 45 дни, 
при условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 30 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи.
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членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не 
се изисква изрично съгласно 
националното законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 121
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако не бъде взето решение в 
рамките на съответния срок, посочен 
в параграфи 3 и 5, заявителят има 
право да продава продукта на 
предложената цена.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Тази разпоредба надхвърля търсената цел за бързо осигуряване на нови методи за 
лечение и не е нито пропорционална, нито съответства на принципа на 
субсидиарност. Освен това, подобна мярка може да застраши и без това крехкия 
бюджетен баланс на обществените системи за здравно осигуряване.

Изменение 122
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако компетентните органи вземат 
решение да не разрешат търговията със 
съответния лекарствен продукт на 
предложената от заявителя цена, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 

7. Ако компетентните органи вземат 
решение да не разрешат търговията със 
съответния лекарствен продукт на 
предложената от заявителя цена, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 
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критерии, включително всяка оценка, 
експертно становище или препоръка, 
на които то се основава. Заявителят се 
уведомява за всички налични средства 
за правна защита, включително за 
средствата за правна защита по съдебен 
ред, както и за сроковете за прилагане 
на тези средства за правна защита.

критерии. Заявителят се уведомява за 
всички налични средства за правна 
защита, включително за средствата за 
правна защита по съдебен ред, както и 
за сроковете за прилагане на тези 
средства за правна защита.

Or. fr

Обосновка

Изискването за предоставяне на експертни доклади в подкрепа на всяко решение на 
органите, което противоречи на търговските интереси на производителите, е 
непропорционално.

Изменение 123
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки оповестяват в 
подходяща публикация и съобщават 
на Комисията критериите, които 
компетентните органи трябва да 
вземат предвид при одобряването на 
цените на лекарствените продукти.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Ценообразуването на лекарствените продукти е от компетентността на 
националните органи и държавите членки не са длъжни да съобщават предварително 
на Комисията техните критерии за оценка на цената на даден лекарствен продукт.

Изменение 124
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 3 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Ако компетентните органи вземат 
решение да намалят цената на 
конкретен, назован по име лекарствен 
продукт по собствена инициатива, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 
критерии, включително всяка оценка, 
експертно становище или препоръка, 
на които то се основава. Решението се 
съобщава на притежателя на 
разрешението за търговия, който се 
уведомява за всички налични средства 
за правна защита, включително за 
средствата за правна защита по съдебен 
ред, както и за сроковете за прилагане 
на тези средства за правна защита.

9. Ако компетентните органи вземат 
решение да намалят цената на 
конкретен, назован по име лекарствен 
продукт по собствена инициатива, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 
критерии. Решението се съобщава на 
притежателя на разрешението за 
търговия, който се уведомява за всички 
налични средства за правна защита, 
включително за средствата за правна 
защита по съдебен ред, както и за 
сроковете за прилагане на тези средства 
за правна защита. Решението и 
обосновката на обобщението се 
представят на общественото 
внимание.

Or. sl

Изменение 125
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Ако компетентните органи вземат 
решение да намалят цената на 
конкретен, назован по име лекарствен 
продукт по собствена инициатива, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 
критерии, включително всяка оценка, 
експертно становище или препоръка, 
на които то се основава. Решението се 
съобщава на притежателя на 
разрешението за търговия, който се 
уведомява за всички налични средства 
за правна защита, включително за 
средствата за правна защита по съдебен 
ред, както и за сроковете за прилагане 

9. Ако компетентните органи вземат 
решение да намалят цената на 
конкретен, назован по име лекарствен 
продукт по собствена инициатива, в 
решението се посочват мотивите, въз 
основа на обективни и проверими 
критерии. Решението се съобщава на 
притежателя на разрешението за 
търговия, който се уведомява за всички 
налични средства за правна защита, 
включително за средствата за правна 
защита по съдебен ред, както и за 
сроковете за прилагане на тези средства 
за правна защита.
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на тези средства за правна защита.

Or. fr

Обосновка

Изискването за предоставяне на експертни доклади в подкрепа на всяко решение на 
органите, което противоречи на търговските интереси на производителите, е 
непропорционално.

Изменение 126
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят 
на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време.

Or. cs

Изменение 127
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената 
на даден продукт може да бъде 
подадено от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 

2. Държавите членки гарантират на 
притежателя на разрешението за 
търговия възможността за подаване 
на заявление за увеличаване на цената 
на лекарствен продукт.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
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потвърждение за получаването на 
заявлението.

получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

Уточняване на формулировката и премахване на израза „по всяко време”, който е 
източник на правна несигурност.

Изменение 128
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. en

Изменение 129
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за
търговия по всяко време.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.
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Обосновка

Това предложение ще доведе до значително увеличаване на административната 
тежест за компетентните органи, които ще бъдат засипани от заявления след 
получаването на отрицателен отговор, дори и ако обстоятелствата не са се 
променили.

Изменение 130
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият член не пречи на 
държавите членки да отхвърлят 
повторни заявления след 
отрицателен отговор, ако 
обстоятелствата не са се променили 
значително.

Or. en

Изменение 131
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, се обсъжда и
приема решение за неговото 
одобряване или отхвърляне и то се 
съобщава на заявителя.
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Изменение 132
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя.

Or. en

Изменение 133
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
за увеличаване на цената на лекарствен 
продукт, подадено от притежателя на 
разрешение за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя.

Or. en


