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Изменение134
Philippe Juvin

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. fr

Изменение 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което се 
изисква за постигане на целта на Комисията, а именно за гарантирането на бърза 
наличност на нови лекарствени продукти, за които е било предоставено „нормално” 
разрешение за търговия.
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Изменение 136
Michèle Rivasi

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. fr

Изменение 137
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. sl

Изменение 138
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. en

Изменение 139
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. en

Изменение 140
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
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еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. fr

Изменение 141
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което се 
изисква за постигане на целта на Комисията, а именно за гарантирането на бърза 
наличност на нови лекарствени продукти, за които е било предоставено „нормално” 
разрешение за търговия.

Изменение 142
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в настоящия 
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параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

параграф, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в настоящия 
параграф срок.

Or. fr

Изменение 143
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки определят 
категориите на данните и 
документите, които трябва да бъдат 
подадени от заявителя.

Or. en

Изменение 144
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 145
Michèle Rivasi



PE498.042v02-00 8/114 AM\917073BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 146
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват 
никаква допълнителна информация, 
която не се изисква изрично съгласно 
националното законодателство или 
административните указания.

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.

Or. en
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Изменение 147
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. sl

Изменение 148
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
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на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 149
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. fr
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Изменение 150
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. fr

Изменение 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
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на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.
Държавите членки не изискват 
никаква допълнителна информация, 
която не се изисква изрично съгласно 
националното законодателство или 
административните указания.

на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. 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.

Or. en

Изменение 152
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако не бъде взето решение в 
рамките на съответния срок, посочен 
в параграфи 3 и 4, заявителят има 
право да прилага исканото увеличение 
на цената.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба надхвърля в значителна степен целта на предложението, а 
именно гарантирането на бърза наличност на нови лекарствени продукти, и не е нито 
пропорционална, нито в съответствие с принципа на субсидиарност. Освен това 
подобна мярка би могла допълнително да накърни вече разклатеното бюджетно 
състояние на системите за обществено здравно осигуряване.

Изменение 153
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 4 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако компетентните органи вземат 
решение да не разрешат изцяло или 
частично исканото увеличение на 
цената, в решението се посочват 
мотивите, въз основа на обективни и 
проверими критерии, като 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.

6. Ако компетентните органи вземат 
решение да не разрешат изцяло или 
частично исканото увеличение на 
цената, 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 компетентните органи да предоставят подробно изложение на 
мотивите за всяко решение за повторна оценка, което противоречи на търговските 
интереси на производителите, е непропорционално. 

Изменение 154
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че компетентните органи на 
дадена държава членка наложат 
замразяване на цените или намаление на 
цените на всички лекарствени продукти 
или на определени категории 
лекарствени продукти, държавата 
членка публикува изложение на 
мотивите за решението си, въз основа 
на обективни и проверими критерии,
включително и, ако е приложимо, 
обосновка по отношение на категориите 

1. В случай че компетентните органи на
дадена държава членка наложат 
замразяване на цените или намаление на 
цените на всички лекарствени продукти 
или на определени категории 
лекарствени продукти, държавата 
членка публикува изложение на 
мотивите за решението си, включително 
и, ако е приложимо, обосновка по 
отношение на категориите продукти, 
които са подложени на замразяване на 
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продукти, които са подложени на 
замразяване на цените или намаление на 
цените.

цените или намаление на цените.

Or. fr

Обосновка

Изискването компетентните органи да предоставят подробно изложение на 
мотивите за всяко решение за повторна оценка, което противоречи на търговските 
интереси на производителите, е непропорционално. 

Изменение 155
Peter Liese

Предложение за директива
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че компетентните органи на 
дадена държава членка наложат 
замразяване на цените или намаление на 
цените на всички лекарствени продукти 
или на определени категории 
лекарствени продукти, държавата 
членка публикува изложение на 
мотивите за решението си, въз основа на 
обективни и проверими критерии, 
включително и, ако е приложимо, 
обосновка по отношение на категориите 
продукти, които са подложени на 
замразяване на цените или намаление на 
цените.

1. В случай че компетентните органи на 
дадена държава членка наложат 
замразяване на цените или намаление на 
цените на всички лекарствени продукти 
или на определени категории 
лекарствени продукти, държавата 
членка публикува изложение на 
мотивите за решението си, въз основа на 
обективни и проверими критерии, 
включително и, ако е приложимо, 
обосновка по отношение на категориите 
продукти, които са подложени на 
замразяване на цените или намаление на 
цените. Държавите членки 
провеждат годишен преглед.

Or. en

Изменение 156
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време.

Or. cs

Изменение 157
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да 
бъдат подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират на
притежателя на разрешението за 
търговия правото да подава заявление 
за дерогация. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. fr
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Обосновка

Уточняване на формулировката на текста и заличаване на израза „по всяко време”, 
който би бил източник на правна несигурност.

Изменение 158
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

Предложението би увеличило значително административната тежест върху 
компетентните органи в държавите членки, които биха били затрупани от заявления 
след всяко решение за отхвърляне на заявление за дерогация, дори и обстоятелствата 
да не са се променили.

Изменение 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 5 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това.
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това. Тези 
основания трябва да бъдат почерпени 
от предварително определен списък, 
установен и оповестен в подходяща
публикация от държавите членки. 
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите.
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. en

Изменение 160
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
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публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Or. sl

Изменение 161
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Or. en

Изменение 162
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
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на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Or. en

Изменение 163
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Or. fr

Изменение 164
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. 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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за 
разрешеното увеличение на цената.

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя.

Or. fr

Обосновка

Изискването компетентните органи да предоставят подробно изложение на 
мотивите за всяко решение за повторна оценка, което противоречи на търговските 
интереси на производителите, е непропорционално. 

Изменение 165
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 60 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. Ако информацията в 
подкрепа на заявлението е 

Държавите членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
по параграф 2, по него се приема 
мотивирано решение и то се съобщава 
на заявителя. Ако информацията в 
подкрепа на заявлението е 
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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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

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. Ако 
дерогацията бъде предоставена, 
компетентните органи незабавно 
публикуват съобщение за разрешеното 
увеличение на цената.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подкрепи приемането на 90-дневен срок, за да не се изложи на риск 
качеството на  оценките на лекарствените продукти в държавите членки и поради 
това – качеството на услугите, предоставяни на пациентите.

Изменение 166
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен 
в параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни. 
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да 
е изтекъл посоченият в параграф 3 
срок.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което се 
изисква за постигане на целта на Комисията, а именно за гарантирането на бърза 
наличност на нови лекарствени продукти, за които е било предоставено „нормално” 
разрешение за търговия.
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Изменение 167
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

Or. sl

Изменение 168
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

Or. en

Изменение 169
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен в 
параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

Or. en

Изменение 170
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен 
в параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в
настоящия параграф, може да бъде 
удължен еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

Or. fr

Изменение 171
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изключително голям брой 
заявления съответният срок, посочен 
в параграф 3, може да бъде удължен 
еднократно само с още 60 дни.
Заявителят се уведомява за 

В случай на изключително голям брой 
заявления срокът, посочен в
настоящия параграф, може да бъде 
удължен еднократно само с още 90 дни.
Заявителят се уведомява за 
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удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

удължаването на този срок, преди да е 
изтекъл посоченият в параграф 3 срок.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подкрепи приемането на 90-дневен срок, за да не се изложи на риск 
качеството на  оценките на лекарствените продукти в държавите членки и поради 
това – качеството на услугите, предоставяни на пациентите.

Изменение 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки гарантират, 
че диспансерите разполагат с 
информация за продажната цена на 
лекарствения продукт, която се 
прилага спрямо осигуреното лице, с 
цел предотвратяване на евентуални 
изкривяващи ефекти, причинени от 
липсата на прозрачност по 
отношение на цените, обявявани на 
пазара.

Or. de

Обосновка

Доброволни споразумения, като например споразумения за намаления между 
производители на лекарства и здравноосигурителни фондове, се сключват все по-
често и се прилагат към голям дял от предоставяните лекарства. Тези споразумения 
възпрепятстват лекарите и фармацевтите да се уверят каква е действителната 
цена, поради което не винаги се предоставят икономически най-изгодните лекарства.

Изменение 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Държавите членки гарантират, че 
пациентът или осигуреното лице 
също имат действителни ползи от 
договорените цени, на които се 
извършва възстановяването. 
Евентуалната липса на прозрачност 
в диспансерите, която има 
изкривяващ ефект поради това, че 
цените не са представени по 
прозрачен начин, се избягва.

Or. de

Изменение 174
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Контрол върху печалбите
Когато дадена държава членка приеме 
система за пряк или непряк контрол 
върху рентабилността на лицата, 
отговарящи за пускането на пазара на 
лекарствени продукти, тя оповестява 
в подходяща публикация и съобщава 
на Комисията информация относно:
a) метода или методите, използвани в 
съответната държава членка, за 
определяне на тази рентабилност: 
възвръщаемост от продажбите и/или 
възвръщаемост на капитала;
б) диапазона на целевата печалба, 
допустима в съответния момент за 
лицата, отговарящи за пускането на 
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пазара на лекарствени продукти в 
съответната държава членка;
в) критериите, въз основа на които в 
съответната държава членка се 
определят целеви норми на печалбата 
за лицата, отговарящи за пускането 
на пазара на лекарствени продукти, 
заедно с критериите, въз основа на 
които тези лица получават 
разрешение да задържат печалбите 
над определения за тях таван;
г) максималния процент от 
печалбата, който всяко лице, 
отговорно за пускането на пазара на 
лекарствени продукти, има право да 
задържи над определения за него 
таван в съответната държава 
членка.
Информацията, посочена в първата 
алинея, се актуализира веднъж 
годишно или при настъпването на 
значителни промени.
Когато, освен че прилага система за 
пряк или непряк контрол върху 
печалбите, държавата членка 
прилага и система за контрол върху 
цените на определен вид лекарствени 
продукти, които са изключени от 
обхвата на схемата за контрол върху 
печалбите, по отношение на този 
контрол върху цените се прилагат 
членове 3, 4 и 5, когато това е 
относимо. Тези членове обаче не се 
прилагат в случаите, в които 
нормалното действие на системата 
за пряк или непряк контрол върху 
печалбите води по изключение до 
определяне на цената на отделен 
лекарствен продукт.

Or. cs

Изменение 175
Milan Cabrnoch



AM\917073BG.doc 27/114 PE498.042v02-00

BG

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми или 
категории на поемане на разходите, 
притежателят на разрешението за 
търговия има право да подаде заявление 
за включването на неговия продукт в 
избрана от него схема или категория.
Компетентните органи предоставят 
на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми или 
категории на поемане на разходите, 
притежателят на разрешението за 
търговия има право да подаде заявление 
за включването на неговия продукт в 
избрана от него схема или категория.

Or. cs

Изменение 176
Françoise Grossetête

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми или 
категории на поемане на разходите, 
притежателят на разрешението за 

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време или от 
заявителя, след като Комитетът по 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба (създаден с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004) или компетентен 
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търговия има право да подаде заявление 
за включването на неговия продукт в 
избрана от него схема или категория.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

национален орган са дали 
благоприятно становище. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми или 
категории на поемане на разходите, 
притежателят на разрешението за 
търговия или заявителят има право да 
подаде заявление за включването на 
неговия продукт в избрана от него схема 
или категория. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. fr

Обосновка

Редица държави членки вече разрешават на заявителите да внасят заявление във 
връзка с цената и възстановяването, след като Комитетът по лекарствените 
продукти за хуманна употреба или компетентен орган на държавата членка са дали 
благоприятно становище. Така се започва диалог на ранен етап, което повишава 
вероятността предвидените в директивата срокове да бъдат спазени и по този 
начин улеснява достъпа на пациентите до нови лекарствени продукти.

Изменение 177
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми 
или категории на поемане на 
разходите, притежателят на 
разрешението за търговия има право 
да подаде заявление за включването 

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.
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на неговия продукт в избрана от него 
схема или категория. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. en

Изменение 178
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден
лекарствен продукт в обхвата на
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми 
или категории на поемане на 
разходите, притежателят на 
разрешението за търговия има право 
да подаде заявление за включването 
на неговия продукт в избрана от него 
схема или категория. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират на 
притежателя на разрешението за
търговия правото да подаде заявление 
за включване на лекарствен продукт в 
обхвата на схемата за обществено 
здравно осигуряване. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

Уточняване на формулировката на текста и заличаване на израза „по всяко време”, 
който би бил източник на правна несигурност. Освен това решението дали да 
позволят или не на притежателя на разрешението за търговия да подаде заявление за 
включването на даден лекарствен продукт в конкретна категория е въпрос от 
компетенцията на държавите членки.
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Изменение 179
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми 
или категории на поемане на 
разходите, притежателят на 
разрешението за търговия има право 
да подаде заявление за включването 
на неговия продукт в избрана от него 
схема или категория. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
заявлението.

Or. en

Изменение 180
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. В случай че 
системата за обществено здравно 
осигуряване включва няколко схеми 

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за включване на даден 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване може да бъде подадено от 
притежателя на разрешението за 
търговия. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение за получаването на 
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или категории на поемане на 
разходите, притежателят на 
разрешението за търговия има право 
да подаде заявление за включването 
на неговия продукт в избрана от него 
схема или категория. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

заявлението.

Or. fr

Обосновка

Противоречи на принципа на субсидиарност. Процедурата относно избора на 
категория на покритие следва да остане въпрос от компетенцията на държавите 
членки. 

Изменение 181
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Държавите членки определят 
категориите на данните и 
документите, които трябва да бъдат 
подадени от заявителя.

Or. en

Изменение 182
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 183
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

На компетентните органи трябва да се предостави поне някаква възможност за 
гъвкавост, за да могат да реагират при непредвидени обстоятелства.

Изменение 184
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на лекарства обаче, за 
които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
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решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 25 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

Or. hu

Обосновка

Спазването на петнадесетдневния срок, предлаган от Комисията, би затруднило 
органите. Прекалено краткият срок би навредил на качеството на вземането на 
решения.

Изменение 185
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на лекарства, 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 референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване.

Or. sl
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Изменение 186
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 90 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно
осигуряване.

Or. en

Изменение 187
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
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обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване.

Or. en

Изменение 188
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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.
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 референтният лекарствен 

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 15 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване.
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продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което се 
изисква за постигане на целта на Комисията, а именно за гарантирането на бърза 
наличност на нови лекарствени продукти, за които е било предоставено „нормално” 
разрешение за търговия.

Изменение 189
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. По 
отношение на биологично сродните 
лекарствени продукти този срок е 60 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил 
включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.
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Or. en

Обосновка

Предлаганият петнадесетдневен срок може да се окаже твърде кратък за органите, 
което би могло да има неблагоприятни последствия за качеството на решението. Тъй 
като биологичните лекарствени продукти са загубили или са на път да загубят 
изключителните си права, биологично сродните лекарства са сравнително нова 
категория лекарствени продукти; eто защо срокът от подаването на заявлението до 
одобрението следва да бъде най-много 60 дни.

Изменение 190
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 45 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване.

Or. en
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Изменение 191
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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.
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 45 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки 
вземат предвид възможността да 
основат на оценка на здравните 
технологии решението си относно 
дадено заявление за включване на 
лекарствен продукт в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване.

Or. fr

Изменение 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
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обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 аналог на референтния 
лекарствен продукт съгласно 
Директива 2001/83/EО и че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 193
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
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 

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 90 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, 
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. 
По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт по същество е 
аналог по смисъла на Директива 
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отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

2001/83/ЕО и вече е бил включен в 
системата за обществено здравно 
осигуряване. Ако са налице разлики в 
генеричните лекарствени продукти 
при сравнение с референтния 
лекарствен продукт, например по 
отношение на опаковката или на 
терапевтичните показания,
държавите членки могат да 
предвидят повторна оценка.

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 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Изменение 194
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - 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 е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 

(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 е 25 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
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продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. hu

Обосновка

Спазването на петнадесетдневния срок, предлаган от Комисията, би затруднило 
органите. Прекалено краткият срок би навредил на качеството на вземането на 
решения.

Изменение 195
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 7 - 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 е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
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 без 
излишно забавяне 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 е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
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административните указания.

Or. cs

Изменение 196
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 7 - 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 е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
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 
лекарства, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът също е 90 
дни. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти този срок е 30 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. sl

Изменение 197
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5
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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 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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. 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, срокът се 
спира и 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 е 90 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Държавите членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Изменение 198
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 - 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 обаче на 
лекарствените продукти, за които 

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 
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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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не 
се изисква изрично съгласно 
националното законодателство или 
административните указания.

срок е 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 199
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 7 - 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 е 15 
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 

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 е 45 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Държавите членки 
не изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.
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законодателство или 
административните указания.

Or. fr

Изменение 200
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - 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 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 референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. 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 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 референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. По отношение на 
биологично сродните лекарствени 
продукти този срок е 60 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в 
системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en
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Обосновка

Предлаганият петнадесетдневен срок може да се окаже твърде кратък за органите, 
което би могло да има неблагоприятни последствия за качеството на решението. Тъй 
като биологичните лекарствени продукти са загубили или са на път да загубят 
изключителните си права, биологично сродните лекарства са сравнително нова 
категория лекарствени продукти; eто защо срокът от подаването на заявлението до 
одобрението следва да бъде най-много 60 дни.

Изменение 201
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 7 - 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 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 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. 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 е 45 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Държавите членки 
не изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en
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Изменение 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 7 - 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 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 референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. 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 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 аналог на 
референтния лекарствен продукт 
съгласно Директива 2001/83/EО и че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 203
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват 
заявителя за необходимата подробна 
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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 е 15
дни, при условие че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

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 е 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт по 
същество е аналог по смисъла на 
Директива 2001/83/ЕО от 6 ноември 
2001 г. и вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

Or. fr

Обосновка

Следва да се подкрепи приемането на деветдесетдневен срок, за да не се излага на 
риск качеството на  оценките на лекарствените продукти в държавите членки и 
поради това – качеството на услугите, предоставяни на пациентите. Проведената 
от Комисията обществена консултация разкри, че повечето заинтересовани лица, 
включително дружества, които разработват нови лекарства, намират сега 
действащите срокове за задоволителни. Те са от съществено значение, ако трябва да 
бъдат извършени съответни оценки, предвид съществуването на продукти, 
разработени посредством по-сложни и иновативни научни изследвания.

Изменение 204
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
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настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 30 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5. . 

настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 50 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

Or. hu

Обосновка

Спазването на тридесетдневния срок, предлаган от Комисията, би затруднило 
органите. Прекалено краткият срок би навредил на качеството на вземането на 
решения.

Изменение 205
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на лекарствените продукти, 
за които държавите членки прилагат 
оценка на здравните технологии като 
част от своя процес на вземане на 
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вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 30 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

решения, срокът също не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 60 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

Or. sl

Изменение 206
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите-
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решения, срокът не 
трябва да надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 180 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5 или спрени в 
съответствие с разпоредбите на 
предходния параграф..

Or. en
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Изменение 207
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решения, срокът не 
трябва да надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 60 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 208
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
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членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решения, срокът не 
трябва да надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 90 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

Or. fr

Изменение 209
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
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генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 30 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 50 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. По 
отношение на биологично сродните 
лекарствени продукти този срок не 
трябва да надвишава 120 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в 
системата за обществено здравно 
осигуряване. Тези срокове могат да 
бъдат удължени в съответствие с 
параграф 5 от настоящия член или член 
3, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Предлаганият тридесетдневен срок може да се окаже твърде кратък за органите, 
което би могло да има неблагоприятни последствия за качеството на решението. Тъй 
като биологичните лекарствени продукти са загубили или са на път да загубят 
изключителните си права, биологично сродните лекарства са сравнително нова 
категория лекарствени продукти; eто защо срокът от подаването на заявлението до 
одобрението следва да бъде най-много 120 дни.

Изменение 210
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 90 дни, при условие че 
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технологии като част от своя процес 
на вземане на решения, срокът не 
трябва да надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

Or. en

Изменение 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок не трябва да надвишава 30 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване. 
Тези срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решения, срокът не трябва да 
надвишава 180 дни. По отношение на 
генеричните лекарствени продукти този 
срок е 60 дни, при условие че 
генеричният продукт по същество е 
аналог на референтния лекарствен 
продукт съгласно Директива 
2001/83/EО и че референтният 
лекарствен продукт вече е бил включен 
в системата за обществено здравно 
осигуряване. Тези срокове могат да 
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бъдат удължени в съответствие с 
параграф 5 от настоящия член или член 
3, параграф 5.

Or. en

Изменение 212
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 120 дни. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес 
на вземане на решения, срокът не 
трябва да надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок не трябва да 
надвишава 30 дни, при условие че 
референтният лекарствен продукт вече е 
бил включен в системата за обществено 
здравно осигуряване. Тези срокове 
могат да бъдат удължени в съответствие 
с параграф 5 от настоящия член или 
член 3, параграф 5.

6. Независимо от организацията на 
своите вътрешни процедури, държавите 
членки гарантират, че общият срок, 
необходим за приключването на 
процедурата по параграф 5 от 
настоящия член по включване и 
процедурата за одобрение на цената по 
член 3, не надвишава 180 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 30 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт по същество е аналог по 
смисъла на Директива 2001/83/ЕО и 
вече е бил включен в системата за 
обществено здравно осигуряване. Тези 
срокове могат да бъдат удължени в 
съответствие с параграф 5 от настоящия 
член или член 3, параграф 5.

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 
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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 
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 213
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, посочени в настоящия 
параграф, включват също и всяка 
оценка, експертно становище или 
препоръка, на които се основават. 
Заявителят се уведомява за всички 
налични средства за правна защита, 
включително за средствата за правна 
защита по съдебен ред, както и за 
процедурата за правна защита, 
предвидена в член 8, и за сроковете за 
прилагане на тези средства за правна 
защита.

Решенията, посочени в настоящия 
параграф, включват също и всяка 
оценка, експертно становище или 
препоръка, на които се основават. 
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. en

Изменение 214
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията, посочени в настоящия 
параграф, включват също и всяка 

Решенията, посочени в настоящия 
параграф, включват също и всяка 
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оценка, експертно становище или 
препоръка, на които се основават. 
Заявителят се уведомява за всички 
налични средства за правна защита,
включително за средствата за правна 
защита по съдебен ред, както и за 
процедурата за правна защита, 
предвидена в член 8, и за сроковете за 
прилагане на тези средства за правна 
защита.

оценка, експертно становище или 
препоръка, на които се основават. 
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

Средства за правна защита, включително съдебна такава, вече съществуват в 
държавите членки. Нещо повече, тези производства са въпрос от компетентността 
на държавите членки, който е извън приложното поле на настоящата директива, 
която разглежда административни процедури за одобряване на цените на 
лекарствените продукти и разрешаване на възстановяване на разходите за тях в 
рамките на националните системи за здравно осигуряване. 

Изменение 215
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 7 – параграф 7 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критериите, съобразно които се 
вземат решенията, споменати в 
предходния параграф, включват 
оценки на неудовлетворените 
медицински потребности, както и на 
клиничните ползи, социалните 
плащания, иновациите и защитата 
на най-уязвимите групи от 
населението.

Or. es

Изменение 216
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 7 - 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 вземането на 
решение, дали да включат дадени 
лекарствени продукти в обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид фактът, че решението дали лекарствен продукт да бъде 
включен в обхвата на системата за обществено здравно осигуряване е национално 
правомощие, държавите членки не са задължени да съобщават предварително на 
Комисията критериите си за оценка.

Изменение 217
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 7 - 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 вземането на решение, 
дали да включат дадени лекарствени 
продукти в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване.

8. Държавите членки оповестяват в 
подходяща публикация и съобщават на 
Комисията критериите, които 
компетентните органи трябва да вземат 
предвид при вземането на решение, 
дали да включат дадени лекарствени 
продукти в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване. Тези 
критерии включват оценки на 
неудовлетворените медицински 
потребности, както и на клиничните 
ползи, социалните плащания, 
иновациите и защитата на най-
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уязвимите групи от населението.

Or. es

Изменение 218
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Процедура за правна защита в случай 
на неспазване на сроковете, свързани с 
включването на лекарствени 
продукти в системите за здравно
осигуряване

1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни 
и бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.
2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията: 

     a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
      б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
     в) да наложи финансова санкция, 
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изчислена съразмерно с дните на 
просрочие. 
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения. 

Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях. 

3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки. 
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними. 
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
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трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2. 
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
членка.

Or. cs

Изменение 219
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Процедура за правна защита в случай 
на неспазване на сроковете, свързани с 
включването на лекарствени 
продукти в системите за здравно 
осигуряване
1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни 
и бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.
2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:
a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.

За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
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под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними.
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
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компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2.
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Изменение 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Процедура за правна защита в случай 
на неспазване на сроковете, свързани с 
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включването на лекарствени 
продукти в системите за здравно 
осигуряване
1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни 
и бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.
2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:
a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
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реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними.
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2.
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
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на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
членка.

Or. en

Изменение 221
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 заличава се
Процедура за правна защита в случай 
на неспазване на сроковете, свързани с 
включването на лекарствени 
продукти в системите за здравно 
осигуряване
1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни 
и бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.
2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:
a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
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нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними.
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5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2.
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
членка.
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Or. sl

Изменение 222
Kārlis Šadurskis

Предложение за директива
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:

заличава се

a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
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Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними.
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
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смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2. 
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава-
членка.

Or. en

Изменение 223
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:
a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
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процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
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ефективно изпълними.
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2.
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
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членка.

Or. fr

Обосновка

Макар че е изключително важно държавите членки да предвидят процедури относно 
средства за правна защита, Комисията е надхвърлила правомощията си чрез 
определяне на твърде подробни разпоредби за прилагане. Освен това е трудно да се 
приеме, че от даден орган следва да се изисква изплащане на обезщетение за вреди на 
фармацевтично дружество в резултат от неспазването на определен срок.

Изменение 224
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

Държавите членки следят за това, 
заявителят да разполага с ефективни и 
бързи средства за правна защита в 
случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7.

2. За целите на процедурата за правна 
защита държавите членки определят 
орган и му възлагат правомощията:

заличава се

a) да предприеме — в най-кратки 
срокове и по реда на междинни 
процедури — временни мерки с цел 
коригиране на предполагаемото 
нарушение или предотвратяване на 
по-нататъшно увреждане на 
засегнатите интереси;
б) да присъди обезщетение на 
заявителя в случай на неспазване на 
сроковете, определени в член 7, когато 
е отправено искане за такова 
обезщетение, с изключение на 
случаите, когато компетентният 
орган може да докаже, че забавянето 
не е по негова вина;
в) да наложи финансова санкция, 
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изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.
Държавите членки могат да 
предвидят възможност за органа, 
споменат в първата алинея, да вземе 
под внимание вероятните последици 
от евентуалните мерки, предприети 
по силата на настоящия параграф, за 
всички интереси, които има 
вероятност да бъдат накърнени, а 
също и обществения интерес, и да 
реши да не предприема такива мерки 
в случаите, когато отрицателните 
последици могат да превишат 
предимствата от тях.
3. Решението за непредприемане на 
временна мярка не засяга правото на 
заявителя да предяви друга претенция 
с оглед предприемането на такива 
мерки.
4. Държавите членки следят за това 
решенията, които се вземат от 
органите, отговарящи за процедурите 
за правна защита, да бъдат 
ефективно изпълними.
5. Органът, споменат в параграф 2, е 
независим от компетентните органи, 
натоварени с контрола на цените на 
лекарствените продукти за хуманна 
употреба или с определянето на 
асортимента от лекарствени 
продукти, обхванати от системите 
за здравно осигуряване.
6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. 
Освен това, в случаите, когато този 
орган е несъдебен по своя характер, 
трябва да се направи необходимото, 
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за да се гарантират процедурите, с 
помощта на които всяка предприета 
от независимия орган мярка, за която 
се твърди, че е неправомерна, или 
всеки пропуск, за който се твърди, че 
е допуснат при упражняване на 
възложените му правомощия, да 
може да бъде подложен/а/ на съдебен 
контрол или на контрол от страна 
на друг орган, който е юрисдикция по 
смисъла на член 267 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и е независим както от 
компетентния орган, така и от 
органа, споменат в параграф 2.
Членовете на органа, споменат в 
параграф 2, се назначават и 
освобождават от длъжност при 
условията, приложими за членовете 
на съдебната система, що се отнася 
до органа по назначението им, техния 
мандат и прекратяването му. Най-
малкото председателят на този 
орган трябва да притежава 
юридическа и професионална 
квалификация като тази на 
членовете на съдебната система. 
Този орган взема решенията си в 
рамките на процедура, в хода на 
която се изслушват и двете страни, 
като тези решения произвеждат 
правно обвързващо действие по начин, 
определен от всяка една държава 
членка.

Or. en

Изменение 225
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяко решение за изключване на 
даден лекарствен продукт от обхвата на 

1. Във всяко решение за изключване на 
даден лекарствен продукт от обхвата на 
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системата за обществено здравно 
осигуряване или за промяна на степента 
или условията за поемане на разходите 
за съответния продукт се посочват 
мотивите, въз основа на обективни и 
проверими критерии. Тези решения 
включват всяка оценка, експертно 
становище или препоръка, на които 
се основават. 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.

системата за обществено здравно 
осигуряване или за промяна на степента 
или условията за поемане на разходите 
за съответния продукт се посочват 
мотивите, въз основа на обективни и 
проверими 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 компетентните органи да предоставят експертно становище или 
препоръка в подкрепа на всяко решение, което противоречи на търговските интереси 
на производителите, е непропорционално. 

Изменение 226
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Във всяко решение за изключване на 
даден лекарствен продукт от обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване или за промяна на степента 
или условията за поемане на разходите 
за съответния продукт се посочват 
мотивите, въз основа на обективни и 
проверими критерии. Тези решения 
включват всяка оценка, експертно 
становище или препоръка, на които се 
основават. 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 

1. Във всяко решение за изключване на 
даден лекарствен продукт от обхвата на 
системата за обществено здравно 
осигуряване или за промяна на степента 
или условията за поемане на разходите 
за съответния продукт се посочват 
мотивите, въз основа на обективни и 
проверими критерии. Тези решения 
включват оценки на 
неудовлетворените медицински 
потребности, клиничното 
въздействие и социалните разходи, 
защитата на най-уязвимите групи от 
населението и всяка оценка, експертно 
становище или препоръка, на които се 
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средства за правна защита. основават. 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. es

Изменение 227
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяко решение за изключване на 
дадена категория лекарствени продукти 
от обхвата на системата за обществено 
здравно осигуряване или за промяна на 
степента или условията за поемане на 
разходите за съответната категория се 
посочват мотивите, въз основа на 
обективни и проверими критерии, и то 
се оповестява в подходяща 
публикация.

2. Във всяко решение за изключване на 
дадена категория лекарствени продукти 
от обхвата на системата за обществено 
здравно осигуряване или за промяна на 
степента или условията за поемане на 
разходите за съответната категория се 
посочват мотивите, въз основа на 
обективни и проверими критерии.

Or. fr

Обосновка

Изискването органите да предоставят подробна обосновка за всяко решение за 
изключване на даден лекарствен продукт от обхвата на системите за обществено 
здравно осигуряване и което противоречи на търговските интереси на 
производителите, е непропорционално. 

Изменение 228
Andres Perello Rodriguez

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във всяко решение за изключване на 
дадена категория лекарствени продукти 
от обхвата на системата за обществено 
здравно осигуряване или за промяна на 
степента или условията за поемане на 
разходите за съответната категория се 
посочват мотивите, въз основа на 
обективни и проверими критерии, и то 
се оповестява в подходяща публикация.

2. Във всяко решение за изключване на 
дадена категория лекарствени продукти 
от обхвата на системата за обществено 
здравно осигуряване или за промяна на 
степента или условията за поемане на 
разходите за съответната категория се 
посочват мотивите, въз основа на 
обективни и проверими критерии, и то 
се оповестява в подходяща публикация.
Посочените критерии включват 
оценка на неудовлетворените 
медицински потребности, 
клиничното въздействие и 
социалните разходи, и защита на най-
уязвимите групи от населението.

Or. es

Изменение 229
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 заличава се
Класифициране на лекарствените 
продукти с оглед на тяхното 
включване в системите за здравно 
осигуряване
1. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат в 
случаите, в които лекарствени 
продукти се групират или 
класифицират според терапевтични 
или други критерии, с цел да бъдат 
включени в обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване, се 
прилагат.
2. Държавите членки оповестяват в 
подходяща публикация и съобщават 
на Комисията обективните и 
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проверими критерии, съгласно които 
са класифицирани лекарствените 
продукти с оглед на тяхното 
включване в системата за 
обществено здравно осигуряване.
3. За лекарствени продукти, 
подлежащи на такова групиране или 
класифициране, държавите членки 
оповестяват в подходяща публикация 
и съобщават на Комисията 
методологиите, използвани за 
определяне на степента или 
условията на тяхното включване в 
системата за обществено здравно 
осигуряване.
4. По искане на притежателя на 
разрешение за търговия 
компетентните органи посочват 
обективните данни, въз основа на 
които са определили условията за 
поемане на разходите за неговия 
лекарствен продукт при прилагането 
на критериите и методологиите, 
посочени в параграфи 2 и 3. В този 
случай компетентните органи също 
уведомяват притежателя на 
разрешението за търговия 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. cs

Изменение 230
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се



PE498.042v02-00 82/114 AM\917073BG.doc

BG

Мерки за контрол или стимулиране 
на предписването на конкретни 
лекарствени продукти
1. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат, 
когато дадена държава членка приема 
мерки, предназначени за контрол или 
насърчаване на предписването на
конкретни, назовани по име 
лекарствени продукти, се прилагат.
2. Мерките, посочени в параграф 1, се 
основават на обективни и проверими 
критерии.
3. Мерките, посочени в параграф 1, 
включително всяка оценка, експертно 
становище или препоръка, на които 
се основават, се оповестяват в 
подходяща публикация.
4. По искане на притежателя на 
разрешение за търговия, чиито 
интереси или правно положение са 
засегнати от мерките, посочени в 
параграф 1, компетентните органи 
посочват обективните данни и 
критерии, въз основа на които са 
взети тези мерки по отношение на 
неговия лекарствен продукт. В този 
случай компетентните органи също 
уведомяват притежателя на 
разрешението за търговия 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. cs

Изменение 231
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 11 - параграф 1



AM\917073BG.doc 83/114 PE498.042v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат, когато 
дадена държава членка приема мерки, 
предназначени за контрол или 
насърчаване на предписването на 
конкретни, назовани по име лекарствени 
продукти, се прилагат.

1. Параграфи 2 и 3 се прилагат, когато 
дадена държава членка приема мерки, 
предназначени за контрол или 
насърчаване на предписването на 
конкретни, назовани по име лекарствени 
продукти, се прилагат.

Or. fr

Изменение 232
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, посочени в параграф 1, 
включително всяка оценка, експертно 
становище или препоръка, на които 
се основават, се оповестяват в 
подходяща публикация.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Изискването компетентните органи да предоставят експертно становище или 
препоръка в подкрепа на всяко решение, което противоречи на търговските интереси 
на производителите, е непропорционално. 

Изменение 233
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките, посочени в параграф 1, 
включително всяка оценка, експертно 

3. Мерките, посочени в параграф 1, 
включително всяка оценка, експертно 
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становище или препоръка, на които се 
основават, се оповестяват в подходяща 
публикация.

становище или препоръка, на които се 
основават, се оповестяват в подходяща 
публикация и се свеждат до знанието 
на обществеността.

Or. sl

Изменение 234
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на притежателя на 
разрешение за търговия, чиито 
интереси или правно положение са 
засегнати от мерките, посочени в 
параграф 1, компетентните органи 
посочват обективните данни и 
критерии, въз основа на които са 
взети тези мерки по отношение на 
неговия лекарствен продукт. В този 
случай компетентните органи също 
уведомяват притежателя на 
разрешението за търговия 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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

В решението си по Дело C-62/09 Съдът на Европейския съюз разреши мерки по 
наблюдение или насърчаване на предписването на определени лекарствени продукти. В 
допълнение, тези мерки не се отразяват на решения за включване на лекарствените 
продукти в обхвата на националните системи за здравно осигуряване. Подобно 
предложение ще даде възможност на производителите на всички конкуриращи се 
лекарствени продукти да предявяват искове, създавайки административен и правен 
кошмар.  
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Изменение 235
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По искане на притежателя на 
разрешение за търговия, чиито интереси 
или правно положение са засегнати от 
мерките, посочени в параграф 1, 
компетентните органи посочват 
обективните данни и критерии, въз 
основа на които са взети тези мерки по 
отношение на неговия лекарствен 
продукт. В този случай 
компетентните органи също 
уведомяват притежателя на 
разрешението за търговия 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.

4. По искане на притежателя на 
разрешение за търговия, чиито интереси 
или правно положение са засегнати от 
мерките, посочени в параграф 1, 
компетентните органи посочват 
обективните данни и критерии, въз 
основа на които са взети тези мерки по 
отношение на неговия лекарствен 
продукт.

Or. fr

Обосновка

Въпреки че е нормално притежателите на разрешение за търговия да бъдат 
информирани относно причините за въвеждането на мерки за наблюдение или 
насърчаване на предписването на определени лекарствени продукти, посочените 
мерки са резултат от национални решения, които обикновено се вземат с цел 
ограничаване на разходите за здравеопазване. Следователно е парадоксално да се 
въвежда разпоредба за финансово обезщетяване на подобни мерки. 

Изменение 236
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сроковете, установени в членове 3, 4, 5 Сроковете, установени в членове 3, 4, 5 
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и 7, се тълкуват като времето от 
получаването на заявлението или 
допълнителната информация, в 
зависимост от случая, до ефективното 
влизане в сила на съответното 
решение. Всички експертни оценки и 
административни действия, необходими 
за вземането на решението и 
привеждането му в сила, се извършват в 
рамките на установените срокове.

и 7, се тълкуват като времето от 
получаването на заявлението или 
допълнителната информация, в 
зависимост от случая и издаването на  
решението. Всички експертни оценки и 
административни действия, необходими 
за вземането на решението и 
привеждането му в сила, се извършват в 
рамките на установените срокове.

Or. cs

Изменение 237
Christofer Fjellner

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По отношение на генеричните 
лекарствени продукти, обаче, 
определен период за прилагане и 
определен период за влизане в 
действие, не следва да се включва в 
сроковете, при условие, че нито един 
от посочените периоди поотделно не 
надвишава един календарен месец и че  
въпросните периоди са предмет на  
изрична уредба в националното 
законодателство или в 
административни насоки.

Or. en

Изменение 238
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай че се изисква процес по 
вземане на решение, включващ 
преговори между отправящата 
искане лаборатория и компетентния 
орган, установеният в членове 3, 4, 5 и 
7 срок спира да тече до получаването 
на отговор от компетентния орган 
от страна на отправящата искане 
лаборатория.  

Or. fr

Изменение 239
Alda Sousa

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 заличава се
Допълнителни доказателства за 
качество, безвредност, ефикасност 
или биологична еквивалентност
В рамките на решенията относно 
ценообразуването и 
възстановяването на разходите 
държавите членки не оценяват 
повторно елементите, на които се 
основава разрешението за търговия, 
включително качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

Or. en

Изменение 240
Bernadette Vergnaud
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Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни доказателства за 
качество, безвредност, ефикасност или
биологична еквивалентност

Допълнителни доказателства за 
качество, безвредност, ефикасност,
биологична еквивалентност или 
биологично сходство

Or. fr

Обосновка

Включването на специфични разпоредби относно генеричните лекарствени продукти 
съставлява основната добавена стойност на настоящия преработен текст. Ако 
обаче всички видове генерични лекарствени продукти, в това число и биотерапиите 
ще бъдат обхванати, следва да се включи позоваване на концепцията за биологично 
сходство, както и на концепцията за биологична еквивалентност.

Изменение 241
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни доказателства за 
качество, безвредност, ефикасност или 
биологична еквивалентност

Доказателства за качество, безвредност, 
ефикасност или биологична 
еквивалентност

Or. fr

Изменение 242
Corinne Lepage

Предложение за директива
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
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разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на които 
се основава разрешението за търговия, 
включително качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на които 
се основава разрешението за търговия (
качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт). На държавите членки се 
гарантира пълен достъп до данните, 
използвани от издаващия 
разрешението орган при оценка на 
тези елементи с оглед оценката на 
относителната безвредност, 
ефикасност и ефективност на 
лекарствения продукт в контекста 
на системата за здравно осигуряване.  
Компетентните органи следва също 
да имат право да изискват да им се 
предоставят допълнителни данни за 
целите на осъществяваната от тях 
оценка.

Or. en

Изменение 243
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на 
които се основава разрешението за 
търговия, включително качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно съществените 
елементи (качество, безвредност, 
ефикасност или биологично 
сходство), на които се основава 
разрешението за търговия.   Все пак 
държавите членки имат достъп до 
всички данни, използвани от органа, 
предоставил разрешение за търговия, 
така че те да могат да оценят 
относителната безвредност и 
ефикасност на лекарствения продукт в 
контекста на системата за здравно 
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осигуряване.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е органите да могат да оценяват повторно относителната 
терапевтична стойност на лекарствения продукт, тъй като посочената 
относителна стойност може да бъде сериозно засегната от появата на нови, 
конкурентни продукти на пазара или откриването на ново терапевтично свойство. 
Освен това правомощията на агенциите, издаващи разрешенията за търговия не 
обхващат подобни сравнителни оценки. И накрая, не е необходимо да се прави 
повторна оценка за биологична еквивалентност.

Изменение 244
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на които 
се основава разрешението за търговия, 
включително качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт.

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на които 
се основава разрешението за търговия, 
включително качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност на лекарствения 
продукт. Държавите членки все пак 
имат пълен достъп до данните, 
използвани от издаващия 
разрешението орган при оценка на 
тези елементи за целите на 
оценката.  Компетентните органи 
следва също да имат право да 
изискват да им се предоставят 
допълнителни данни за целите на 
оценката.

Or. en
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Изменение 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно елементите, на 
които се основава разрешението за 
търговия, включително качеството, 
безвредността, ефикасността или 
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не 
оценяват повторно разрешението за 
търговия, включително качеството, 
безвредността, ефикасността или
биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт, или критериите 
за обозначаване на дадено лекарство 
като сирак.

Or. fr

Обосновка

Би било недопустимо на национално равнище да се поставя под въпрос лекарствената 
добавена стойност на посочените лекарствени продукти, тъй като тази добавена 
стойност е задължително условие за това да им бъде издадено разрешение на 
равнището на ЕС. Пояснение в този смисъл в никакъв случай няма да противоречи на 
решение на националните органи дали да възстановят или не разходите за лекарствен 
продукт, считан за сирак, а на практика ще насърчи националните органи да 
използват в по-голяма степен придобития на европейско равнище опит. 

Изменение 246
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не
оценяват повторно елементите, на 
които се основава разрешението за 
търговия, включително качеството, 
безвредността, ефикасността или 

В рамките на решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на 
разходите държавите членки не следва 
да се стремят към повторно
оценяване на съществените елементи 
(качество, безвредност, ефикасност 
или биологична еквивалентност), на 
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биологичната еквивалентност на 
лекарствения продукт.

които се основава разрешението за 
търговия.   

На държавите членки обаче трябва 
да се гарантира пълен достъп до  
данните, използвани от органа, 
отговарящ за предоставянето на  
разрешение за търговия, така че те да 
могат да оценят относителната 
безвредност, ефикасност и 
ефективност на лекарствения 
продукт в контекста на включването 
му в обхвата на системата за 
задължително здравно осигуряване. 
Компетентните органи следва също 
така да могат да включват или 
генерират допълнителни относими 
данни за целите на оценката на 
лекарствените продукти. 

Or. fr

Обосновка

В резултат на погрешно тълкуване на настоящия член държавите членки биха могли 
да бъдат възпрепятствани да използват данни или да изискват допълнителни данни, 
от които се нуждаят за да оценят относителното съотношение между риска и 
ползата и относителната ефективност на лекарствения продукт в сравнение с 
лечения, които вече са обхванати от техните национални системи за здравно 
осигуряване. 

Изменение 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявленията, процедурите за вземане 
на решения и решенията за регулиране 
на цените на лекарствените продукти в 
съответствие с член 3 или за определяне 
на тяхното включване в обхвата на 
системите за обществено здравно 
осигуряване в съответствие с членове 7 
и 9 се считат от държавите членки за 

1. Процедурите за вземане на решения и 
решенията за регулиране на цените на 
лекарствените продукти в съответствие 
с член 3 или които определят тяхното 
включване в обхвата на системите за 
обществено здравно осигуряване в 
съответствие с членове 7 и 9 се считат 
от държавите членки за 
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административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.

административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата върху интелектуална 
собственост.

Or. it

Изменение 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Заявленията, процедурите за вземане
на решения и решенията за регулиране 
на цените на лекарствените продукти в 
съответствие с член 3 или за определяне 
на тяхното включване в обхвата на 
системите за обществено здравно 
осигуряване в съответствие с членове 7 
и 9 се считат от държавите членки за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост.

1. Процедурите за вземане на решения и 
решенията за регулиране на цените на 
лекарствените продукти в съответствие 
с член 3 или които определят тяхното 
включване в обхвата на системите за 
обществено здравно осигуряване в 
съответствие с членове 7 и 9 се считат 
от държавите членки за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата върху интелектуална 
собственост.

Or. it

Изменение 249
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Защитата на правата на
интелектуална собственост не е 
действително основание за отказ за 
издаването, спиране на действието или 
отмяна на решения, свързани с цената 
на лекарствен продукт или включването 

2. Защитата на правата върху
интелектуална собственост не е 
действително основание за отказ за 
издаването, спиране на действието или 
отмяна на решения, свързани с цената 
на лекарствен продукт или включването 



PE498.042v02-00 94/114 AM\917073BG.doc

BG

му в системата за обществено здравно 
осигуряване.

му в системата за обществено здравно 
осигуряване. Държавите членки обаче 
не могат, при никакви 
обстоятелства, да бъдат лишавани 
от правомощието да извършват 
проверки относно  правата върху 
интелектуална собственост.

Or. sl

Изменение 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се 
засяга законодателството на Съюза и на
държавите членки, свързано със 
защитата на интелектуалната 
собственост.

3. Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се 
засяга законодателството на Съюза и на
държавите членки, свързано със 
защитата на интелектуалната 
собственост. С цел да се гарантира 
надлежното прилагане на  
разпоредбите на настоящия член, 
посочените разпоредби не 
представляват пречка подадените 
пред компетентните органи 
заявления или решенията на 
компетентните органи относно 
ценообразуването на даден продукт 
или включването на посочения 
продукт в системата за обществено 
здравно осигуряване да бъдат считани 
за обективни и обосновани фактори, 
които могат да бъдат взети предвид, 
за да се реши дали правата върху 
интелектуална собственост са или 
ще бъдат нарушени.  

Or. it

Изменение 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се гарантира надлежното 
прилагане на  разпоредбите на 
настоящия член, посочените 
разпоредби не представляват пречка 
подадените пред компетентните 
органи заявления или решенията на 
компетентните органи относно 
ценообразуването на даден продукт 
или включването на посочения 
продукт в системата за обществено 
здравно осигуряване да бъдат считани 
за обективни и обосновани фактори, 
които могат да бъдат взети предвид, 
за да се реши дали правата върху 
интелектуална собственост са или 
ще бъдат нарушени. 

Or. it

Изменение 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграфи 1 и 2 могат да бъдат 
премахнати в държави членки, в 
които издаването на разрешение за
търговия или разрешение за 
възстановяване на разходите за 
генерични продукти води до промяна в 
цената и/или условията за 
възстановяване на разходите за 
съответния референтен продукт. 

Or. it
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Изменение 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Предложение за директива
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Параграфи 1 и 2 могат да бъдат 
премахнати в държави членки, в 
които издаването на разрешение за 
търговия или разрешение за 
възстановяване на разходите за 
генерични продукти води до промяна в 
цената и/или условията за 
възстановяване на разходите за 
съответния референтен продукт.  

Or. it

Изменение 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки могат да 
приемат специфични мерки и 
законови процедури, за да защитят 
правата върху интелектуална 
собственост в случаи, при които 
издаването на разрешение за търговия 
или разрешение за възстановяване на 
разходите за генерични продукти води 
до промяна в цената и/или условията 
за възстановяване на разходите за 
съответния референтен продукт.

Or. it

Изменение 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
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Предложение за директива
Член 14 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки могат да 
приемат специфични мерки и 
законови процедури, за да защитят 
правата върху интелектуална 
собственост в случаи, при които 
издаването на разрешение за търговия 
или разрешение за възстановяване на 
разходите за генерични продукти води 
до промяна в цената и/или условията 
за възстановяване на разходите за 
съответния референтен продукт.

Or. it

Изменение 256
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 заличава се
Консултация със заинтересованите 
страни
Когато една държава членка 
възнамерява да приеме или да измени 
някоя мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, тя 
предоставя на заинтересованите 
страни възможността да 
представят коментари относно 
проектомярката в рамките на 
разумен срок. Компетентните органи 
публикуват приложимите правила 
относно консултациите. 
Резултатите от консултациите се 
оповестяват публично, с изключение 
на случаите на поверителна 
информация в съответствие със 
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законодателството на Съюза и с 
националното законодателство 
относно търговската тайна.

Or. cs

Изменение 257
Alda Sousa

Предложение за директива
Член 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава членка 
възнамерява да приеме или да измени 
някоя мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, тя предоставя на 
заинтересованите страни възможността 
да представят коментари относно 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Компетентните органи публикуват 
приложимите правила относно 
консултациите. Резултатите от 
консултациите се оповестяват публично, 
с изключение на случаите на 
поверителна информация в съответствие 
със законодателството на Съюза и с 
националното законодателство относно 
търговската тайна.

Когато една държава членка 
възнамерява да приеме или да измени 
някоя мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, тя предоставя на 
заинтересованите страни, включително 
на организациите на пациенти и 
потребители, възможността да 
представят коментари относно 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Компетентните органи публикуват 
приложимите правила относно 
консултациите. Резултатите от 
консултациите се оповестяват публично, 
с изключение на случаите на 
поверителна информация в съответствие 
със законодателството на Съюза и с 
националното законодателство относно 
търговската тайна.

Or. en

Изменение 258
Philippe Juvin

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато една държава членка Когато една държава членка 
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възнамерява да приеме или да измени 
някоя мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, тя предоставя на 
заинтересованите страни възможността 
да представят коментари относно 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Компетентните органи публикуват 
приложимите правила относно 
консултациите. Резултатите от 
консултациите се оповестяват публично, 
с изключение на случаите на 
поверителна информация в съответствие 
със законодателството на Съюза и с 
националното законодателство относно 
търговската тайна.

възнамерява съществено да измени 
някоя мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, тя предоставя на 
заинтересованите страни възможността 
да представят коментари относно 
проектомярката в рамките на разумен 
срок. Компетентните органи публикуват 
приложимите правила относно 
консултациите. Резултатите от 
консултациите се оповестяват публично, 
с изключение на случаите на 
поверителна информация в съответствие 
със законодателството на Съюза и с 
националното законодателство относно 
търговската тайна.

Or. fr

Изменение 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Прозрачност на цените

1. Най-малко веднъж годишно 
компетентните органи оповестяват 
в подходяща публикация и съобщават 
на Комисията пълен списък на 
лекарствените продукти, обхванати 
от техните системи за здравно 
осигуряване, цените на които са били 
фиксирани за съответния период, 
заедно с цените, които могат да 
бъдат начислявани за тези продукти. 
2. Комисията и държавите членки 
разглеждат начините за 
продължаване на сътрудничеството в 
областта на функционирането на 
базата данни за ценова информация 
EURIPID, която предоставя добавена 
стойност в рамките на ЕС по 
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отношение на прозрачността на 
цените.   

Or. en

Изменение 260
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават 
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
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месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. cs

Изменение 261
Erik Bánki

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават 
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
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запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. hu

Обосновка

Считаме за тревожен факта, че предложението предвижда изискване за 
предварително уведомяване, последвано от тримесечен период на изчакване преди 
крайния срок, с който Комисията трябва да се съобрази. Посочената разпоредба ще 
направи невъзможно предоставянето на гъвкав отговор от страна на държавите 
членки на макроикономическите обстоятелства, които оправдават изменянето на 
правилата за предоставяне на субсидии. 
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Изменение 262
Alda Sousa

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават 
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
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несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. en

Изменение 263
Nessa Childers

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
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в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. en

Изменение 264
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
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те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават 
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. fr
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Обосновка

Разпоредбите на настоящия член надвишават необходимото за постигане на целите 
на предложението и не съответстват на принципа на субсидиарност. 

Изменение 265
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
проектомерки
1. Когато държавите членки 
възнамеряват да приемат или 
изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, 
те незабавно съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.
2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки едновременно съобщават 
текста на основните законодателни 
или нормативни разпоредби, които са 
главно и пряко засегнати, ако 
запознаването с такива текстове е 
необходимо за оценяване на 
последиците от предложената 
мярка.
3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.
4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
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месеца.
Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.
5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

Or. fr

Обосновка

Бюрократичната процедура ще направи невъзможно предоставянето на бърз отговор 
от страна на държавите членки на новите развития, заплашващи устойчивостта на 
техните системи за здравеопазване. Освен това, настоящето предложение 
противоречи на правото на държавите членки да организират системите си за 
здравеопазване и на принципа на субсидиарност.

Изменение 266
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държавите членки
възнамеряват да приемат или изменят 
дадена мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, те незабавно
съобщават на Комисията
предвижданата проектомярка заедно 
с мотивите, на които се основава 
мярката.

1. Когато държавите членки приемат 
или изменят дадена мярка, попадаща в 
обхвата на настоящата директива, те 
съобщават на Комисията окончателния 
текст заедно с мотивите, на които се 
основава мярката.
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Or. fr

Изменение 267
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки съобщават 
повторно проектомярката, посочена 
в член 1, ако направят в проекта 
промени, с които той значително се 
изменя по обхват или по същество, 
или се съкращава първоначално 
предвиденият срок за прилагането му.

заличава се

Or. fr

Изменение 268
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да изпрати 
своите забележки на държавата-
членка, която е съобщила за 
проектомярката, в срок от три 
месеца.

заличава се

Доколкото е възможно, забележките 
на Комисията се вземат предвид от 
съответната държава-членка, по-
специално ако от тях е видно, че 
проектомярката може да бъде 
несъвместима с правото на Съюза.

Or. fr
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Изменение 269
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изпрати своите 
забележки на държавата-членка, която е 
съобщила за проектомярката, в срок от
три месеца.

Комисията може да изпрати своите 
забележки на държавата-членка, която е 
съобщила за проектомярката, в срок от
два месеца.

Or. sl

Изменение 270
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 16 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато съответната държава 
членка окончателно приеме 
проектомярката, тя незабавно 
съобщава окончателния текст на 
Комисията. Ако от Комисията са 
направени забележки в съответствие 
с параграф 4, съобщението се 
придружава от доклад относно 
действията, предприети в отговор на 
забележките на Комисията.

заличава се

Or. fr

Изменение 271
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари и 1 юли
на всяка следваща година, държавите 
членки съобщават на Комисията и 
оповестяват в подходяща публикация 
подробен доклад, в който се предоставя 
следната информация:

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари на всяка 
следваща година, държавите членки 
съобщават на Комисията и оповестяват 
в подходяща публикация подробен 
доклад, в който се предоставя следната 
информация:

Or. cs

Изменение 272
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари и 1 юли
на всяка следваща година, държавите 
членки съобщават на Комисията и 
оповестяват в подходяща публикация 
подробен доклад, в който се предоставя 
следната информация:

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари на всяка 
следваща година, държавите членки 
съобщават на Комисията и оповестяват 
в подходяща публикация подробен 
доклад, в който се предоставя следната 
информация:

Or. fr

Изменение 273
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
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― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари и 1 юли
на всяка следваща година, държавите 
членки съобщават на Комисията и 
оповестяват в подходяща публикация 
подробен доклад, в който се предоставя 
следната информация:

― годината, следваща датата, посочена 
в член 18, параграф 1, първа алинея], а 
след тази дата — до 31 януари на всяка 
следваща година, държавите членки 
съобщават на Комисията и оповестяват 
в подходяща публикация подробен 
доклад, в който се предоставя следната 
информация:

Or. fr

Обосновка

Следва да съществува изискване посочените доклади да бъдат публикувани ежегодно, 
за да се гарантира, че на държавите членки не се налага прекомерна 
административна тежест и че докладите се основават на по-широк обхват от 
данни, и следователно предлагат по-подробен обзор. 

Изменение 274
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На всеки шест месеца Комисията 
публикува доклад относно 
информацията, предоставена от 
държавите членки в съответствие с 
параграф 1.

2. Комисията публикува веднъж 
годишно доклад относно информацията, 
предоставена от държавите членки в 
съответствие с параграф 1.

Or. cs

Изменение 275
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 

Държавите членки приемат и 
публикуват законовите, подзаконовите 
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и административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, най-късно до 
[последния ден на дванадесетия месец 
след публикуването на настоящата 
директива в Официален вестник на 
Европейския съюз]. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби.

и административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, най-късно до 
[последния ден на двадесет и 
четвъртия  месец след публикуването 
на настоящата директива в Официален 
вестник на Европейския съюз]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Or. cs

Изменение 276
Milan Cabrnoch

Предложение за директива
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Доклад относно прилагането на 
настоящата директива
1. Държавите членки изпращат на 
Комисията доклад относно 
прилагането на настоящата 
директива до [да се въведе дата ― в 
рамките на две години след датата, 
посочена в член 18, параграф 1, втора 
алинея] и на всеки три години след 
това.
2. До [да се въведе дата ― в рамките 
на три години след датата, посочена 
в член 18, параграф 1, втора алинея] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад 
относно прилагането на настоящата 
директива. Докладът може да се 
придружава от всички подходящи 
предложения.

Or. cs
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Изменение 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Предложение за директива
Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До [да се въведе дата ― в рамките на 
три години след датата, посочена в член 
18, параграф 1, втора алинея] Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно прилагането 
на настоящата директива. Докладът 
може да се придружава от всички 
подходящи предложения.

2. До [да се въведе дата ― в рамките на 
три години след датата, посочена в член 
18, параграф 1, втора алинея] Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета доклад относно прилагането 
на настоящата директива. Докладът 
може да бъде придружен, когато е
необходимо, от предложения за 
изменение на настоящата директива.

Or. it

Изменение 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Мониторинг и докладване
1. Три години след влизането в сила на 
настоящата директива Комисията 
предоставя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад за 
оценка на прилагането на 
настоящата директива.
2. На Комисията се предоставят 
достатъчно ресурси, за да наблюдава 
прилагането на директивата. 

Or. en


