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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за 
обществено здравно осигуряване
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0084),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0056/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния съвет на 
Република Австрия и Камарата на депутатите на Люксембург в рамките на 
Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и 
пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не 
съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 12.7.2012 
г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по вътрешния пазар и защита 
на потребителите (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C ...
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се намали въздействието на 
различията върху вътрешния пазар, 
националните мерки следва да бъдат в 
съответствие с минималните 
процедурни изисквания, което дава 
възможност на заинтересованите страни 
да проверяват дали тези мерки не 
представляват количествени 
ограничения върху износа и вноса, или 
не са мерки, които имат равностоен 
ефект. Тези изисквания обаче не следва 
да засягат политиката на държавите
членки, която се основава главно на 
свободната конкуренция при 
определянето на цената на 
лекарствените продукти. Те също така 
не следва да засягат националните 
политики по ценообразуването и по
определянето на схеми за социално 
осигуряване, освен доколкото е 
необходимо, за да се постигне 
прозрачност по смисъла на настоящата 
директива и да се гарантира 
функциониране на вътрешния пазар. 

(6) За да се намали въздействието на 
различията върху вътрешния пазар, 
националните мерки следва да бъдат в 
съответствие с минималните 
процедурни изисквания, което дава 
възможност на заинтересованите страни 
да проверяват дали тези мерки не 
представляват количествени 
ограничения върху износа и вноса, или 
не са мерки, които имат равностоен 
ефект. Тези минимални процедурни 
изисквания следва също така да 
гарантират на компетентните 
органи правна сигурност и 
прозрачност при вземането на 
решения, свързани с ценообразуването 
и включването на лекарствени 
продукти в обхвата на системите на 
общественото здравно осигуряване, и 
същевременно да ускоряват 
навлизането на пазара на генерични 
лекарствени продукти и да 
насърчават научните изследвания и 
разработването на нови лекарствени 
продукти. Тези изисквания обаче не 
следва да засягат политиките на онези 
държави членки, които разчитат
главно на свободната конкуренция при 
определянето на цената на 
лекарствените продукти. Те също така 
не следва да засягат националните 
политики по ценообразуването и по 
определянето на схеми за социално 
осигуряване, освен доколкото е 
необходимо, за да се постигне 
прозрачност по смисъла на настоящата 
директива и да се гарантира 
функциониране на вътрешния пазар. 

Or. en
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Обосновка

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Компетентните органи и 
притежателите на разрешения за 
търговия все по-често сключват 
договорни споразумения, за да 
осигурят на пациентите достъп до 
иновативни лечения чрез включване 
на лекарствен продукт в обхвата на 
системите за обществено здравно 
осигуряване, като същевременно за 
определен период от време 
наблюдават предварително 
договорени елементи, с цел, по-
специално, събиране на достатъчно 
данни за изискващите допълнителни 
доказателства неясноти по 
отношение на ефективността и/или 
относителната ефикасност или 
подходящото използване на даден 
лекарствен продукт. Забавянето при 
определянето на реда и условията на 
такива договорни споразумения често 
превишава предвидените срокове и 
оправдава изключването на подобни 
споразумения от обхвата на 
настоящата директива. Тези 
споразумения следва да бъдат 
ограничени до терапевтични 
области, в които сключването им 
действително ще улесни достъпа или 
ще осигури достъп на пациенти до 
иновативни лекарствени продукти, 
ще остане доброволно и няма да 
засегне правото на притежателя на 
разрешение за търговия да подаде 
заявление в съответствие с 
настоящата директива. 

Or. en



PE491.292v01-00 8/37 PR\905310BG.doc

BG

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Подкрепата на Съюза за 
сътрудничеството в областта на 
оценката на здравните технологии 
(ОЗТ) в съответствие с член 15 от  
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Директива 2011/24/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 
2011 година за упражняване на 
правата на пациентите при 
трансгранично здравно обслужване1

има за цел оптимизиране и 
координиране на методологиите за 
ОЗТ, което в крайна сметка да доведе 
до намаляване на забавянията в 
процесите на ценообразуване и 
възстановяване на разходите за 
лекарствени продукти, за които 
държавите членки използват ОЗТ 
като част от процедурата си на 
вземане на решение.   ОЗТ включва по-
специално информация за 
относителната ефикасност, както и 
за краткосрочната и дългосрочна 
ефективност, ако е приложимо,  на 
здравни технологии, като 
същевременно отчита по-широките 
икономически и социални ползи или 
разходна ефективност на оценявания 
лекарствен продукт в съответствие с 
методологията на компетентните 
органи. ОЗТ е мултидисциплинарен 
процес, който обобщава информация 
относно медицински, социални, 
икономически и етични въпроси, 
свързани с използването на здравна 
технология по систематичен, 
прозрачен, безпристрастен и 
надежден начин. Целта й е да 
предоставя информация за 
формулиране на безопасни и 
ефективни здравни политики, които 
се стремят към постигането на най-
добра стойност.
______________
1OВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.

Or. en

Обосновка



PE491.292v01-00 10/37 PR\905310BG.doc

BG

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

разходите, държавите членки не следва 
да подлагат на повторна оценка 
елементите, послужили за издаване на 
разрешението за търговия, в това число 
качеството, безвредността, 
ефикасността или биологичната 
еквивалентност или биологичното 
сходство на лекарствения продукт. 
Разрешението за търговия с 
лекарствен продукт сирак също се 
базира на оценка по няколко 
критерия, включително 
съществената полза от продукта, в 
сравнение с съществуващите 
алтернативи в Съюза в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 141/2000, които 
не следва да бъдат оценявани 
повторно в рамките на процедурите 
по ценообразуване и възстановяване
на разходите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Неподлагането на повторна
оценка на елементите, на които се 
базира разрешението за търговия в 
рамките на процедурите по 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите не следва обаче да 
възпрепятства компетентните 
органи да изискват, оценяват и 
използват данните, получени по време 
на процедурата за издаване на 
разрешение за търговия за целите на 
изработване на оценка и ОЗТ. Обмена 
на данни между компетентните 
органи, отговарящи за издаването на 
разрешение за търговия и за 
ценообразуването и 
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възстановяването на разходите 
следва да бъде възможен на 
национално равнище, ако такива 
процеси се прилагат. Компетентните 
органи следва също така да могат да 
включват или генерират 
допълнителни относими данни за 
целите на изработването на оценка и 
ОЗТ.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

лекарствен продукт бъде произведен 
или пуснат на пазара след тяхното 
решение. Следователно въпросите, 
свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите членки, нито да забавят тези 
процедури.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Държавите членки следва да 
осигурят публичен достъп до 
документи и информация в 
подходящо издание в съответствие с 
националната практика, което може 
да включва и електронен и онлайн 
формат. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Прозрачността, интегритета и 
независимостта на процеса на 
вземане на решения в рамките на 
националните компетентни органи 
следва да бъдат гарантирани чрез 
публично оповестяване на имената на 
експертите, участващи в органите, 
отговорни за решенията в областта 
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на ценообразуването и 
възстановяването на разходи, както и 
на техните декларации за интереси. 

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) Държавите членки често внасяха 
промени в своите схеми за здравно 
осигуряване или приемаха нови мерки, 
попадащи в обхвата на Директива 
89/105/ЕИО. Поради това е необходимо 
да се установи механизъм за 
информиране, който е предназначен да 
гарантира провеждането на 
консултации с всички заинтересовани
страни, включително организации на 
гражданското общество.  

Or. en

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) договорни споразумения, сключени
доброволно между публични органи и 
притежателя на разрешение за търговия
за включване на лекарствен продукт в 
обхвата на здравноосигурителна 
система докато се наблюдават 
предварително договорени между 
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определени условия; двете страни елементи, свързани с
ефективността и/или  
относителната ефикасност или 
подходящото използване на дадения
лекарствен продукт, с цел да се създаде 
възможност това лекарство да бъде 
ефективно предоставяно на пациентите 
при определени условия и в рамките на 
договорен срок;

Or. en

Обосновка

Изключването от обхвата на директивата следва да бъде ограничено до доброволни 
договорни споразумения, за които постигането на съгласие при определянето на 
критериите на мониторинга и постигнатите резултати би отнело допълнително 
време на компетентните органи и на притежателите на разрешение за търговия, 
като крайната цел е да се даде действителна възможност за предоставяне на това 
лекарство на пациенти при конкретни условия.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Разпоредбите на настоящата директива 
се прилагат за мерки, които имат за цел 
да се определят лекарствените 
продукти, които могат да бъдат 
включени в обхвата на договорни 
споразумения или процедури за 
възлагане на обществени поръчки. В 
съответствие със 
законодателството на Съюза и  
националното законодателство 
относно търговската тайна, 
основната информация за 
лекарствените продукти, включена в 
договорни споразумения или процедури 
по възлагане на обществени поръчки, 
като наименованието на продукта и 
наименованието на притежателя на 
разрешение за търговия се оповестява 
публично след сключването на 
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споразумението или възлагането на 
обществената поръчка.

Or. en

Обосновка

Следва да има минимални изисквания за прозрачност и публичност по отношение на 
лекарствените продукти, включени в обществени здравноосигурителни системи 
посредством договорни споразумения или процедури за възлагане на обществени 
поръчки. 

Изменение 14

Предложение за директива
 Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Без да се засягат допълнителните методологии за оценка, прилагани от 
компетентните органи на национално равнище, е необходимо общо определение на 
оценка на здравните технологии (ОЗТ), с цел гарантиране на компетентните 
национални органи правна сигурност и последователност при прилагане на 
разпоредбите на настоящата директива.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Съкращаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти е изцяло 
оправдано и би било от полза както за системите за здравно осигуряване, така и за 
пациентите. Обаче тези срокове следва да отчитат и да дават възможност на 
националните компетентни органи да изказват съображения и да предприемат 
мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването на разходите 
за генеричните лекарствени продукти.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 

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

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

Or. en

Обосновка

Съкращаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти е изцяло 
оправдано и би било от полза както за системите за здравно осигуряване, така и за 
пациентите. Обаче тези срокове следва да отчитат и да дават възможност на 
националните компетентни органи да изказват съображения и да предприемат 
мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването на разходите 
за генеричните лекарствени продукти.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

8. Държавите членки съобщават на 
Комисията критериите, които 
компетентните органи трябва да вземат 
предвид при одобряването на цените на 
лекарствените продукти. Тези 
критерии и информацията относно 
органите за вземане на решения на 
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национално или регионално равнище 
се оповестяват публично.

Or. en

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 19

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че в 4. Държавите членки гарантират, че в 
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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.

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.

Or. en

Обосновка

Съкращаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти е изцяло 
оправдано и би било от полза както за системите за здравно осигуряване, така и за 
пациентите. Обаче тези срокове следва да отчитат и да дават възможност на 
националните компетентни органи да изказват съображения и да предприемат 
мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването на разходите 
за генеричните лекарствени продукти.

Изменение 20

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 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. По отношение обаче на 
лекарствените продукти, за които 
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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. 

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

Or. en

Обосновка

Съкращаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти е изцяло 
оправдано и би било от полза както за системите за здравно осигуряване, така и за 
пациентите. Обаче тези срокове следва да отчитат и да дават възможност на 
националните компетентни органи да изказват съображения и да предприемат 
мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването на разходите 
за генеричните лекарствени продукти.

Изменение 21

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. Тези срокове могат да 
бъдат удължени в съответствие с 
параграф 5 от настоящия член или член 
3, параграф 5.

Or. en

Обосновка

Съкращаването на сроковете за генеричните лекарствени продукти е изцяло 
оправдано и би било от полза както за системите за здравно осигуряване, така и за 
пациентите. Обаче тези срокове следва да отчитат и да дават възможност на 
националните компетентни органи да изказват съображения и да предприемат 
мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването на разходите 
за генеричните лекарствени продукти.

Изменение 22

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 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 и информацията относно 
органите за вземане на решения на 
национално или регионално равнище 
се оповестяват публично.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 24

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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;

заличава се

Or. en

Обосновка

Присъждането на обезщетение на заявителя в случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7, следва да зависи от решението на съответния административен 
или съдебен орган в съответствие с националното законодателство.



PE491.292v01-00 24/37 PR\905310BG.doc

BG

Изменение 25

Предложение за директива
Член 8 –параграф 2 – буква б а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да препраща незабавно всеки 
случай на необосновано неспазване на 
сроковете от страна на 
компетентният орган на съответния 
административен или съдебен орган в 
съответствие с националното 
законодателство;

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие. 

заличава се 

Or. en

Обосновка

Налагането на финансова санкция в случай на неспазване на сроковете, определени в 
член 7, следва да зависи от решението на съответния административен или съдебен 
орган в съответствие с националното законодателство. 

Изменение 27

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 

заличава се
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тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията към член 8.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията към член 8.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

6. Органът, споменат в параграф 2, 
излага мотивите за решението си. Освен 
това, 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.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с измененията към член 8.

Изменение 30

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 

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 
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обективни и проверими критерии, и то 
се оповестява в подходяща 
публикация.

обективни и проверими критерии.

Or. en

Изменение 31

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко решение за изключване на 
дадена категория лекарствени 
продукти от обхвата на системата 
за обществено здравно осигуряване се 
оповестява публично съвместно с 
резюмето на изложението на 
мотивите.

Or. en

Изменение 32

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки оповестяват в 
подходяща публикация и съобщават на 
Комисията обективните и проверими 
критерии, съгласно които са 
класифицирани лекарствените продукти 
с оглед на тяхното включване в 
системата за обществено здравно 
осигуряване.

2. Държавите членки оповестяват 
публично и съобщават на Комисията 
обективните и проверими критерии, 
съгласно които са класифицирани 
лекарствените продукти с оглед на 
тяхното включване в системата за 
обществено здравно осигуряване.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

3. За лекарствени продукти, подлежащи 
на такова групиране или 
класифициране, държавите членки 
оповестяват публично и съобщават на 
Комисията методологиите, използвани 
за определяне на степента или 
условията на тяхното включване в 
системата за обществено здравно 
осигуряване. 

Or. en

Изменение 34

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.

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

Or. en

Изменение 35

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 
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биологично сходство

Or. en

Обосновка

Неизвършването на повторна оценка на елементите, на които се основава 
разрешението за търговия, следва да се прилага също и за биологично сродните 
лекарствени продукти, одобрени в съответствие с член 10, параграф 4 от Директива 
2001/83/ЕО.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

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.

1. 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 или биологичното 
сходство на лекарствения продукт.

Or. en

Обосновка

Неизвършването на повторна оценка на елементите, на които се основава 
разрешението за търговия, следва да се прилага също и за биологично сродните 
лекарствени продукти, одобрени в съответствие с член 10, параграф 4 от Директива 
2001/83/ЕО.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 13 – параграф – 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Параграф 1 се прилага, без да се 
засяга правото на компетентните 



PE491.292v01-00 30/37 PR\905310BG.doc

BG

органи да изискват, да получават 
достъп и да използват данните, 
получени по време на процеса на 
разрешение за търговия, за целите на 
извършване на оценка и ОЗТ.

Or. en

Изменение 38

Предложение за директива
Член -15 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -15
Прозрачност на органите за вземане 
на решения
1. Държавите членки гарантират, че 
компетентните органи, 
контролиращи цените на 
лекарствените продукти и 
определящи поемането на разходите 
за лекарствени продукти от 
обществените системи за здравно 
осигуряване, оповестяват публично 
редовно актуализиран списък на 
членовете на своите органи за вземане 
на решения, съвместно с 
представените от тях декларации за 
интереси.
2. Параграф 1 се прилага също така за 
административния орган, посочен в 
член 8, параграф 2.

Or. en

Обосновка

За да се гарантира прозрачността и ненакърнимостта на решенията, взети от 
компетентните органи, е от решаващо значение да бъдат публично оповестени 
имената и декларации за интереси на всички експерти, участващи в процеса на 
вземане на решения в съответствие с националните процедури.
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Изменение 39

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 законодателна мярка, попадаща 
в обхвата на настоящата директива, тя 
предоставя на заинтересованите страни, 
включително на организациите на 
гражданското общество, като 
например на групите 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

Обосновка

Организациите на гражданското общество и по-специално групите на пациенти и 
потребители следва да бъдат включвани във всеки процес на консултации преди
приемането или изменянето на законодателна мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Уведомяване за национални 
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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 
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 
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забележките на Комисията.

Or. en

Обосновка

Мерките и разпоредбите, предвидени в член 16, не изглеждат пропорционални на 
целите и средствата на настоящата директива. Разпоредбите за транспониране, 
определени в член 18, параграф 2, вече следва да предоставят на Европейската 
комисия достатъчна информация за извършване на наблюдение на законодателното 
прилагане на настоящата директива.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 17 – параграф 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. en

Обосновка

Годишен доклад, съдържащ необходимите данни и информация, би бил по-подходящ за 
извършването на точен обзор и съответен анализ на тенденциите относно 
прилагането на сроковете.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На всеки шест месеца Комисията 
публикува доклад относно 

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

предоставена от държавите членки в 
съответствие с параграф 1.

Or. en

Обосновка

Годишен доклад, съдържащ необходимите данни и информация, би бил по-подходящ за 
извършването на точен обзор и съответен анализ на тенденциите относно 
прилагането на сроковете.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчикът приветства предложението на Комисията и главните му разпоредби, 
основани на точен анализ на актуалните условия на фармацевтичните пазари, както и 
на актуалните контекст и ограничения, преди всичко финансови, при които 
компетентните органи трябва да решават относно цените и възстановяването на 
разходите за лекарствени продукти. Докладчикът споделя становището, че общата цел 
на това предложение следва да е актуализиране на съществуващата законодателна 
рамка, за да се изяснят процедурните задължения на държавите членки и да се 
гарантира доброто функциониране на единния пазар и ефективността на 
законодателството за вътрешния пазар, както по отношение на избягването на 
забавяния при вземането на решения относно ценообразуването и възстановяването на 
разходите, така и по отношение на преодоляването на пречките пред търговията с 
фармацевтични продукти. 

Като се зачита изключителната компетентност на държавите членки при вземането на 
решения относно ценообразуването и възстановяването на разходи за лекарствени 
продукти, следва да се въведат и минимални процедурни изисквания, които да 
гарантират на националните компетентни органи правна сигурност и прозрачност, да 
подкрепят производството на лекарствени продукти и навлизането на пазара на 
генерични лекарствени продукти и да насърчават научните изследвания и 
разработването на нови лекарствени продукти с крайна цел улесняване на достъпа до 
лечение на приемливи цени за всички пациенти в Европа.

Докладчикът напълно подкрепя предложения от Европейската комисия подход за 
двойни и диференцирани срокове при ценообразуването и възстановяването на 
разходите за лекарствени продукти, който предвижда удължен срок за държавите 
членки, прилагащи оценка на здравните технологии като част от своята процедура на 
вземане на решение. Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите 
при трансгранично здравно обслужване вече положи основите за европейско 
сътрудничество при оценката на здравни технологии, което в крайна сметка следва да 
намали и съществуващите забавяния. От съществено значение е обаче да се включи 
общо определение на оценка на здравните технологии (ОЗТ), без да се засягат 
допълнителните методологии за оценка, прилагани на национално равнище, с цел 
гарантиране на компетентните органи правна сигурност и последователност при 
прилагане на разпоредбите на настоящата директива. Стимулирането на прилагането на 
оценка на здравната технология следва да допринесе за формулирането на безопасни 
ефективни здравни политики, ориентирани към пациента и целящи постигането на най-
добра стойност.

Като приоритет докладчикът би желала да подчертае необходимостта от засилване на 
разпоредбите, свързани с изискването за прозрачност на процеса на вземане на решения 
и на взетите решения, изискване, все по-настойчиво изразявано от обществеността, 
особено когато става дума за ценообразуване и възстановяване на разходи за 
лекарствени продукти. Докладчикът следователно предлага поредица от допълнителни 
мерки, свързани преди всичко със задължението на компетентните органи да разкриват 
имената и декларациите за интереси на експертите, които участват в техните органи за 
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вземане на решение. Тези разпоредби, както и по-големият публичен достъп до 
документи и информация, следва да имат за цел засилване на прозрачността, 
интегритета и независимостта на взетите решения и в крайна сметка да укрепват 
доверието в отговорните публични органи на национално равнище. 

Европейската комисия е предложила ключови разпоредби, по-конкретно за 
оповестяването чрез тази актуализирана правна рамка на заключенията от проучването 
от 2009 г. на фармацевтичния сектор с оглед на ненужното забавяне на пускането на 
пазара в Съюза на генерични лекарствени средства. Тези разпоредби и особено 
неизвършването на повторна оценка на елементите, на които се основава разрешението 
за търговия, и ненамесата на правата върху интелектуалната собственост се запазват, но 
в тях се отчитат също така промените на пазара на лекарствени продукти, като 
например нарастването на броя на биологично сродните лекарствени продукти, които 
получават разрешение за търговия. Въпреки че съкращаването на сроковете за 
генеричните лекарствени продукти е изцяло обосновано и би било от полза както за 
системите за здравно осигуряване, така и за пациентите, тези срокове следва да отчитат 
и да дават възможност на националните компетентни органи да изказват съображения и 
да предприемат мерки, когато решават относно ценообразуването и възстановяването 
на разходите за генеричните лекарствени продукти.

В съответствие с предложението за удължаване на сроковете за генеричните 
лекарствени продукти докладчикът наистина счита, че предложението на Комисията 
следва да бъде изменено, за да се гарантира практическото и ефективното прилагане на 
предвидените разпоредби и за да бъде предоставена на националните компетентни 
органи необходимата гъвкавост и автономност, така че да бъдат в съответствие с 
изискванията на настоящата директива. В това отношение процедурата за правна 
защита в случай на неспазване на сроковете, свързани с включването на лекарствени 
продукти в системите за здравно осигуряване, следва да остане административна и в 
случай на необосновано забавяне да бъде отнесена към съответния административен 
или съдебен орган в съответствие с националното законодателство. 

Пропорционалността е също така от съществено значение, за да се гарантира 
осъществимото и разумно прилагане на мерките, предвидени от настоящата директива. 
Докладчикът счита, че разпоредбите на член 16 относно уведомяването за национални 
проектомерки не са в съответствие с принципа и надхвърлят целите, определени от 
Комисията. В допълнение към това, разпоредбите за транспониране, определени в член 
18, параграф 2, вече следва да предоставят достатъчна информация за извършване на 
наблюдение на правилното законодателно прилагане на настоящата директива.
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