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Изменение 25
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Настоящото предложение не се отнася до свободното движение на всеки вид стоки, 
но има за предмет свободното движение на лекарствени продукти и тяхното 
ценообразуване, като последното попада в правомощията на държавите членки в 
областта на общественото здравеопазване. Поради това член 168 от ДФЕС следва да 
бъде добавен като правно основание.

Изменение 26
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4 a) Гарантирането на достъп на 
пациентите до лекарствени 
продукти в целия Съюз и 
фактическото свободно движение на 
стоки изисква държавите членки да 
използват разумно външното 
референтно ценообразуване, а именно 
чрез позоваване на държави членки 
със съпоставими равнища на 
доходите. Доказано е, че безусловното 
използване на външното референтно 
ценообразуване е довело до намаляване 
на наличността на лекарствени 
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продукти, тъй като е поощрявало 
недостига в държавите членки с 
ниски доходи.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да бъдат насърчавани да подхождат разумно към 
използването на външно референтно ценообразуване, като включват в своята 
референтна система държави членки със съпоставима покупателна способност. В 
противен случай производителите не биха желали да предлагат своите продукти на 
пазара в държави членки с ниски цени, за да избегнат натиска за намаляване на 
цените в ЕС като цяло.

Изменение 27
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 28
Louis Grech

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да се намали въздействието на 
различията върху вътрешния пазар, 

(6) За да се намали въздействието на 
различията върху вътрешния пазар, 
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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.

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 са 
предназначени също така да 
осигуряват по-добра предвидимост, 
прозрачност, справедливост и правна 
сигурност за производителите на 
фармацевтични продукти, за да 
спомагат за насърчаване на 
научноизследователската и 
развойната дейност и пускането на 
пазара на новаторски лекарствени 
продукти в полза на пациентите и 
подобряване на масовия достъп на 
пациентите до лекарствени 
продукти в общ план. 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.

Or. en

Изменение 29
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30
Jorgo Chatzimarkakis
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Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) Поради многообразието от 
национални мерки за управление на 
потреблението на лекарства, за 
регулиране на техните цени или за 
определяне на условията за публичното 
им финансиране е необходимо да се 
изясни Директива 89/105/ЕИО. По-
специално посочената директива следва 
да обхване всички видове мерки, които 
са разработени от държавите-членки и 
могат да оказват въздействие върху 
вътрешния пазар. След приемането на 
Директива 89/105/ЕИО процедурите за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите се промениха и се усложниха. 
Докато отделни държави-членки 
тълкуваха Директива 89/105/ЕИО 
ограничително, Съдът на Европейския 
съюз постанови, че споменатите 
процедури за ценообразуване и 
възстановяване на разходите попадат в 
обхвата на Директива 89/105/ЕИО 
предвид целите на посочената 
директива и необходимостта да се 
осигури нейната ефективност. Поради 
това настоящата директива следва да 
отрази тенденциите в националните 
политики за ценообразуване и 
възстановяване на разходите. В 
допълнение към мерките, свързани с 
политики за пряко и непряко 
ценообразуване, в съответствие с 
обективни критерии, подлежащи на 
оценка, следва да бъде гарантирана 
прозрачност на цените. 
Нарушаването на конкуренцията 
може да бъде предотвратявано 
единствено чрез прозрачност на 
цените. Ефектите, свързани с 
изкривяването във възприемането на 
цените, създадени от различни 
процедури на вземане на решения в 
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държавите членки за ценообразуване 
и възстановяване на разходите между 
производителя и застрахователя, 
могат да бъдат предотвратявани 
чрез по-голяма прозрачност на 
методите на ценообразуването. 
Подобряването на прозрачността 
относно цените води до ефективност 
и ефикасност на разходите, в 
съответствие с целите, определени в 
настоящата директива. Това означава 
на свой ред икономии на разходи за 
здравните системи.

Or. en

Изменение 31
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) В допълнение към 
конвенционалните мерки, определени 
от законови, регулаторни или 
административни актове, за 
регулиране на условията за публично 
финансиране на лекарствени 
продукти публичните органи все по-
често сключват договорни 
споразумения, целящи да осигурят на 
пациентите достъп до иновативни 
лечения чрез включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системите за 
обществено здравно осигуряване, като 
същевременно наблюдават 
предварително договорени елементи с 
притежателите на разрешения за 
търговия. Това наблюдение има за цел 
преодоляването на изискващите 
допълнителни доказателства 
неясноти по отношение на 
ефективността и подходящото 
използване на даден лекарствен 
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продукт в клиничната практика за 
определен период от време. 
Равнището на поемането на 
разходите за лекарствения продукт, 
който е предмет на такова договорно
споразумение, се определя в 
зависимост от резултатите от 
наблюдението и не може да бъде 
известен предварително. Редът и 
условията на тези споразумения се 
определят от договори, сключени 
между публичния орган и 
заинтересования притежател на 
разрешение за търговия. Когато 
публичните органи обвързват 
решението за включване на 
лекарствен продукт в обхвата на 
системите за обществено здравно 
осигуряване със сключването на 
такова споразумение, споразумението 
не следва да бъде считано за сключено 
по искане на притежателя на 
разрешение за търговия.

Or. en

Обосновка

Когато стандартните механизми за поемането/възстановяването на разходите не се 
считат за подходящи, особено когато се наблюдават по-високи от нормалните нива 
на несигурност по отношение на свързаното с лекарствения продукт въздействие 
върху пациентите и обществото, органът по възстановяване на разходите и 
производителят могат да се споразумеят за конкретни и регулирани в договорите 
условия, за да се осигури достъп на пациентите до иновативни лекарства. Тези 
споразумения, които се отклоняват от стандартните административни практики, 
действат извън приложното поле на настоящата директива, при условие че не са 
били наложени върху заявителя.

Изменение 32
Ashley Fox

Предложение за директива
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти 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 
разходите, държавите-членки не следва 
да подлагат на повторна оценка 
елементите, послужили за издаване на 
разрешението за търговия, в това число 
качеството, безвредността, 
ефикасността, 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 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 34
Phil Prendergast

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Качеството, безвредността и 
ефикасността на лекарствените 
продукти, включително биологичната 
еквивалентност на генеричните 
лекарствени продукти и сходството  
на биологично сходните продукти с 
референтния продукт, се доказват в 
рамките на процедурите за издаване на 
разрешения за търговия и могат да 
бъдат оценявани в рамките на 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите.

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на специфични процедури за генеричните лекарствени продукти дава 
същинската „добавена стойност” на тази преработена версия. Но за да бъдат 
обхванати всички генерични лекарствени продукти, включително биотерапиите, е 
необходимо въвеждането на понятието „биологично сходство” в допълнение към 
биологичната еквивалентност. 

Изменение 36
Sirpa Pietikäinen
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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 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Следователно 
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите-членки, нито да забавят тези 
процедури.

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 
действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост. 
При разглеждането на заявление, 
свързано с 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 
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 37
Ashley Fox
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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 
произведен или пуснат на пазара след 
тяхното решение. Следователно 
въпросите, свързани с интелектуалната 
собственост, не следва да се намесват в 
процедурите за ценообразуване и 
възстановяване на разходите в 
държавите-членки, нито да забавят тези 
процедури.

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 
действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост. 
При разглеждането на заявление, 
свързано с 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 
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
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Изменение 38
Phil Prendergast

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

(15) В съответствие с Директива 
2001/83/ЕО правата на интелектуална 
собственост не представляват 
действително основание за отказване на 
издаването, спирането на действието 
или отмяната на разрешение за 
търговия. По същата причина 
заявленията, процедурите за вземане на 
решения и решенията за регулиране на 
цените на лекарствените продукти или 
за поемането на разходите за тях от 
системите за обществено здравно 
осигуряване следва да се считат за 
административни процедури, които като 
такива не зависят от прилагането на 
правата на интелектуална собственост. 
При разглеждането на заявление, 
свързано с 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 
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
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Изменение 39
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага за: Настоящата директива се прилага 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.
Настоящата директива не се прилага за:

Or. en

Обосновка

Когато стандартните механизми за поемането/възстановяването на разходите не се 
считат за подходящи, особено когато се наблюдават по-високи от нормалните нива 
на несигурност по отношение на свързаното с лекарствения продукт въздействие 
върху пациентите и обществото, органът по възстановяване на разходите и 
производителят могат да се споразумеят за конкретни и регулирани в договорите 
условия, за да се осигури достъп на пациентите до иновативни лекарства. Тези 
споразумения, които се отклоняват от стандартните административни практики, 
действат извън приложното поле на настоящата директива, при условие че не са 
били наложени върху заявителя.

Изменение 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се



AM\915272BG.doc 17/64 PE497.814v01-00

BG

определени условия;

Or. en

Изменение 41
Ashley Fox

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) споразумения, сключени въз основа 
на писмено искане на притежателя на 
разрешение за търговия, с публичните 
органи, които споразумения имат за 
цел включването на лекарствен 
продукт в обхвата на системите за 
обществено здравно осигуряване, като 
същевременно наблюдават 
предварително договорени елементи с 
притежателите на разрешения за 
търговия, за да бъдат разрешени 
изискващите допълнителни 
доказателства неясноти по 
отношение на ефективността и 
подходящото използване на даден 
лекарствен продукт в течение на 
времето;

Or. en

Обосновка

Когато стандартните механизми за поемането/възстановяването на разходите не се 
считат за подходящи, особено когато се наблюдават по-високи от нормалните нива 
на несигурност по отношение на свързаното с лекарствения продукт въздействие 
върху пациентите и обществото, органът по възстановяване на разходите и 
производителят могат да се споразумеят за конкретни и регулирани в договорите 
условия, за да се осигури достъп на пациентите до иновативни лекарства. Тези 
споразумения, които се отклоняват от стандартните административни практики, 
действат извън приложното поле на настоящата директива, при условие че не са 
били наложени върху заявителя.
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Изменение 42
Ashley Fox

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Когато стандартните механизми за поемането/възстановяването на разходите не се 
считат за подходящи, особено когато се наблюдават по-високи от нормалните нива 
на несигурност по отношение на свързаното с лекарствения продукт въздействие 
върху пациентите и обществото, органът по възстановяване на разходите и 
производителят могат да се споразумеят за конкретни и регулирани в договорите 
условия, за да се осигури достъп на пациентите до иновативни лекарства. Тези 
споразумения, които се отклоняват от стандартните административни практики, 
действат извън приложното поле на настоящата директива, при условие че не са 
били наложени върху заявителя.

Изменение 43
Jorgo Chatzimarkakis

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 процедури за 
възлагане на обществени поръчки.
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Or. en

Изменение 44
Bernadette Vergnaud

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на специфични процедури за генеричните лекарствени продукти дава 
същинската „добавена стойност” на тази преработена версия. Но за да бъдат 
обхванати всички генерични лекарствени продукти, включително биотерапиите, е 
необходимо въвеждането на понятието „биологично сходство” в допълнение към 
биологична еквивалентност. 

Изменение 45
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че
притежателят на разрешението за
търговия разполага с възможността 
да подаде заявление за одобрение на 
цената на продукта. Компетентните 
органи предоставят на заявителя 
официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 47
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 48
Louis Grech

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 

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 
мотивирано и обективно обосновано
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 
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лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи.

условие че цената на референтния 
лекарствен продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Това решение 
следва да бъде оповестено публично по 
ясен и прозрачен начин в разумен срок 
след приемането.

Or. en

Изменение 49
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което е 
необходимо за постигане на преследваната от Комисията цел, по-конкретно бързата 
наличност на нови лечения, за които съществува „нормално” разрешение за търговия.
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Изменение 50
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 3 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 51
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се
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предложената цена.

Or. fr

Обосновка

Настоящата разпоредба надхвърлят в значителна степен желаната цел за бърза 
наличност на нови лечения и не е нито пропорционална, нито в съответствие с 
принципа на субсидиарност. В допълнение към това, мерки от този тип биха 
нарушили и без това деликатния бюджетен баланс на системите за обществено 
здравно осигуряване.

Изменение 52
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Изискването за представяне на експертни становища в подкрепа на всяко решение на 
органите, което е в противоречие с търговските интереси на производителите, е 
несъразмерно.
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Изменение 53
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Обосновка

Като се има предвид фактът, че ценообразуването на лекарствените продукти е 
национално правомощие, държавите членки не трябва да съобщават предварително 
на Комисията прилаганите от тях критерии за образуване на цената на даден 
лекарствен продукт.

Изменение 54
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 3 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Обосновка

Изискването за представяне на експертни становища в подкрепа на всяко решение на 
органите, което е в противоречие с търговските интереси на производителите, е 
несъразмерно.

Изменение 55
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че
притежателят на разрешението за
търговия разполага с възможността 
да подаде заявление за увеличение на 
цената на даден лекарствен продукт.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 56
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 

Държавите-членки гарантират, че в срок 
от 90 дни от получаването на заявление 
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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.

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 е 
необходимо за постигане на преследваната от Комисията цел, по-конкретно бързата 
наличност на нови лечения, за които съществува „нормално” разрешение за търговия.

Изменение 57
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 е 
необходимо за постигане на преследваната от Комисията цел, по-конкретно бързата 
наличност на нови лечения, за които съществува „нормално” разрешение за търговия.

Изменение 58
Bernadette Vergnaud
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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 надхвърлят в значителна степен желаната цел за бърза 
наличност на нови лечения и не е нито пропорционална, нито в съответствие с 
принципа на субсидиарност. В допълнение към това, мерки от този тип биха 
нарушили и без това деликатния бюджетен баланс на системите за обществено 
здравно осигуряване.

Изменение 59
Bernadette Vergnaud

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
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Обосновка

Изискването за представяне на подробни обосновки в подкрепа на всяко решение на 
органите относно повторна оценка на цената, което е в противоречие с търговските 
интереси на производителите, е несъразмерно.

Изменение 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 
временно 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.

Or. fr

Изменение 61
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 

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 
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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.

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 
цените или намаление на цените.

Or. fr

Обосновка

Изискването за представяне на подробни обосновки в подкрепа на всяко решение на 
органите относно повторна оценка на цената, което е в противоречие с търговските 
интереси на производителите, е несъразмерно.

Изменение 62
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, че
притежателят на разрешението за
търговия разполага с възможността 
да подаде заявление за дерогация. 
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаването на заявлението.

Or. fr
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Обосновка

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

Изменение 63
Bernadette Vergnaud

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 за представяне на подробни обосновки в подкрепа на всяко решение на 
органите относно повторна оценка на цената, което е в противоречие с търговските 
интереси на производителите, е несъразмерно.

Изменение 64
Bernadette Vergnaud

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.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Новите срокове са нереалистични и надхвърлят в значителна степен това, което е 
необходимо за постигане на преследваната от Комисията цел, по-конкретно бързата 
наличност на нови лечения, за които съществува „нормално” разрешение за търговия.

Изменение 65
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
диспансерите разполагат с 
информация за действителната цена 
на лекарствения продукт с цел 
предотвратяване на евентуални 
изкривяващи ефекти, причинени от 
отсъствието на прозрачност по 
отношение на цените, обявявани на 
пазара.

Or. de

Обосновка

Наблюдава се увеличаване на броя на доброволните споразумения, като например 
договори за намалени цени между фармацевтичните производители и 
здравноосигурителните фондове. Вследствие от това действителната цена на 
лекарствения продукт не е ясна за лекарите и фармацевтите и на пациента не винаги 
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се предписва най-евтиният и следователно най-икономичният лекарствен продукт. 

Изменение 66
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, че
притежателят на разрешението за
търговия разполага с възможността 
да подаде заявление за включване на 
лекарствен продукт в обхвата на
системите за обществено здравно 
осигуряване. 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.

Or. fr

Обосновка

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

Изменение 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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

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

Or. fr

Изменение 68
Phil Prendergast

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 

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

продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 69
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 
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 15 
дни, при условие че референтният 
лекарствен 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 е 
необходимо за постигане на преследваната от Комисията цел, по-конкретно бързата 
наличност на нови лечения, за които съществува „нормално” разрешение за търговия.

Изменение 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen
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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 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 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. fr

Изменение 71
Phil Prendergast

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 

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

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 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 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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. 

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

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

Or. fr

Изменение 73
Phil Prendergast

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 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 74
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 7 - параграф 8
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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 75
Phil Prendergast

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. 
Самоличността и декларациите за 
интересите на експертите, 
участващи в процеса на вземане на 
решение, също се публикуват.

Or. en
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Изменение 76
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. hu

Обосновка

Частта от предложението, в която се предвижда налагането на финансова санкция  
и плащането на обезщетение от страна на компетентния орган в случай на 
неспазване на сроковете за вземане на решение е неприемлива. Същото се отнася и за 
временните мерки. Лекарствен продукт не може да бъде включен в схема за подкрепа 
с временна мярка. Нито пък става ясно на каква основа ще се изчислява размерът на 
санкцията и обезщетението. Поради това идеята за „върховен орган“, който да бъде 
създаден или назначен за осъществяване на обезщетението не следва да се подкрепя.

Изменение 77
Nora Berra

Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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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.

Or. fr

Изменение 78
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – 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 

заличава се
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не е по негова вина;

Or. en

Изменение 79
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) да отнесе случаите на неспазване 
на сроковете, определени в член 7 до 
съответния орган съгласно 
националното право, когато 
компетентният орган не може да 
докаже, че просрочието не се дължи 
на него.

Or. en

Изменение 80
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 81
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Or. en

Изменение 82
Phil Prendergast

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

Изменение 83
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 8 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Органът, споменат в параграф 2, излага 
мотивите за решението си. Освен това, в 
случаите, когато този орган няма 
съдебни правомощия, 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

Изменение 84
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 
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 

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. 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.
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правна защита по съдебен ред, както и 
за сроковете за прилагане на тези 
средства за правна защита.

Or. fr

Обосновка

Изискването за представяне на експертни становища в подкрепа на всяко решение на 
органите, което е в противоречие с търговските интереси на производителите, е 
несъразмерно.

Изменение 85
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 за представяне на подробни обосновки в подкрепа на всяко решение на 
органите относно изключването на лекарствен продукт от обхвата на системата за 
обществено здравно осигуряване в противоречие с търговските интереси на 
производителите, е несъразмерно.

Изменение 86
Phil Prendergast
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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 и то се
публикува.

Or. en

Изменение 87
Phil Prendergast

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 публикуват 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

Изменение 88
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 10 - параграф 3
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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
публикуват и съобщават на Комисията 
методологиите, използвани за 
определяне на степента или условията 
на тяхното включване в системата за 
обществено здравно осигуряване.

Or. en

Изменение 89
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 за представяне на експертни становища в подкрепа на всяко решение на 
органите, което е в противоречие с търговските интереси на производителите, е 
несъразмерно.

Изменение 90
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 11 - параграф 3
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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 публикуват.

Or. en

Изменение 91
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 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. fr

Обосновка

Изискването за представяне на подробни обосновки в подкрепа на всяко решение на 
органите относно политиката им в областта на предписването, което е в 
противоречие с търговските интереси на производителите, е несъразмерно.
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Изменение 92
Sirpa Pietikäinen

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. en

Изменение 93
Ashley Fox

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. en

Обосновка

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

Изменение 94
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 13 – заглавие
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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

Въвеждането на специфични процедури за генеричните лекарствени продукти дава 
същинската „добавена стойност” на тази преработена версия. Но за да бъдат 
обхванати всички генерични лекарствени продукти, включително биотерапиите, е 
необходимо въвеждането на понятието „биологично сходство” в допълнение към 
биологична еквивалентност. 

Изменение 95
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за директива
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни доказателства за 
качество, безвредност, ефикасност 
или биологична еквивалентност

Неизвършване на повторна оценка на 
елементите, на които се основава 
разрешението за търговия

Or. en

Обосновка

Заглавието следва да остане по-общо, а не да бъде списък от всичко, което не 
подлежи на повторна оценка.

Изменение 96
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 13 – заглавие
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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. en

Изменение 97
Ashley Fox

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.

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 сходните 
лекарствени продукти, одобрени в съответствие с член 10, параграф 4 от Директива 
2001/83/ЕО.

Изменение 98
Bernadette Vergnaud

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1
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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 могат да
не оценяват повторно елементите, на 
които се основава разрешението за 
търговия, включително качеството, 
безвредността, или ефикасността на 
лекарствения продукт.

Or. fr

Обосновка

Органите трябва да имат възможност да правят повторна оценка на 
терапевтичната стойност на лекарствен продукт. Относителната стойност на 
лекарствен продукт всъщност може да варира значително в зависимост от появата 
на нови конкурентни молекули на пазара или откриването на ново терапевтично 
свойство. Освен това тези съпоставителни оценки не влизат в обхвата на мандата 
на агенциите, издаващи разрешения за търговия. И накрая, не е необходимо да се 
прави повторна оценка за биологична еквивалентност.

Изменение 99
Cristian Silviu Buşoi

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.

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, ако е целесъобразно,
биологичната еквивалентност или 
биологичното сходство на 
лекарствения продукт, или критериите 
за обозначаване на даден лекарствен 
продукт като лекарствен продукт 
сирак.
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Настоящата директива обаче не 
възпрепятства държавите членки да 
използват данни, получени в хода на 
процедурата по издаване на 
разрешения за търговия за целите на 
оценката на здравните технологии 
или фармацевтично-икономическата 
оценка.

Or. en

Обосновка

Коригиране на изменение 19 с цел включване на биологичното сходство, установено от 
Европейската агенция по лекарствата на стадия на издаване на разрешително за 
търговия.

Изменение 100
Phil Prendergast

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.

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, биологичната 
еквивалентност или биологичното 
сходство на лекарствения продукт.

Or. en

Изменение 101
Sirpa Pietikäinen

Предложение за директива
Член 13 - параграф 1
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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 критериите, на 
които се основава разрешението за 
търговия.

Or. en

Изменение 102
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 15 - параграф 1

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, 
организациите на гражданското 
общество и на участниците 
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
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Изменение 103
Sirpa Pietikäinen

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 104
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, 
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. fr

Обосновка

Разпоредбите на този член излизат извън рамките на необходимото за постигане на 
преследваната цел  и нарушават принципа на субсидиарността.

Изменение 105
Ildikó Gáll-Pelcz

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 

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

настоящата директива, те съобщават на 
Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.

Or. hu

Изменение 106
Adam Bielan

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 
възнамеряват да приемат или изменят 
дадена мярка, попадаща в обхвата на 
настоящата директива, те следва да 
съобщят на Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката.

Or. en

Изменение 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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.

заличава се

Or. hu
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Изменение 108
Adam Bielan

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

2. Когато е целесъобразно, държавите 
членки следва едновременно да 
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.

Or. en

Изменение 109
Ildikó Gáll-Pelcz

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. hu

Изменение 110
Adam Bielan

Предложение за директива
Член 16 - параграф 3
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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.

3. Държавите членки следва да 
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.

Or. en

Изменение 111
Nora Berra

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 изпраща своите забележки 
на държавата членка.

Or. fr

Изменение 112
Ildikó Gáll-Pelcz

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 
три месеца, а държавата членка след 
това ги публикува под формата на 
онлайн база данни.

Or. hu
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Изменение 113
Adam Bielan

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Забележките на Комисията следва да се 
вземат предвид от съответната държава 
членка.

Or. en

Изменение 114
Ildikó Gáll-Pelcz

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.

(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, която след това го 
публикува под формата на публична 
онлайн база данни.

Or. hu

Изменение 115
Adam Bielan
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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.

5. Когато съответната държава членка 
окончателно приеме проектомярката, тя
следва незабавно да съобщи
окончателния текст на Комисията.

Or. en

Изменение 116
Phil Prendergast

Предложение за директива
Член 17 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 а
Комисията създава и поддържа 
публично достъпна онлайн база 
данни, съдържаща съпоставими 
данни относно договорените при 
обществената поръчка цени за всички 
лекарства, купувани от държавите 
членки. 

Or. en

Изменение 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) списък на онези лекарствени 
продукти, чиито цени са били 
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регистрирани през въпросния период и 
цените, които могат да бъдат 
получени за тези продукти;

Or. hu

Обосновка

Прозрачността и съпоставимостта на цените на лекарствените продукти в 
рамките на държавите членки са важни.  Текущият проект EURIPID, който се 
финансира съвместно от Комисията и държавите членки има за цел да сравни цените 
на лекарствените продукти в държавите членки. Проектът следва да бъде 
продължен за целите на прозрачността на цените. Следователно по отношение на 
съобщаването на цените на Комисията е необходимо съдържанието на действащата 
Директива относно прозрачността (89/105/EИО) да бъде пренесено в новата 
директива. Това обяснява предложената добавка към първия параграф.

Изменение 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – алинея 1 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) списък на онези лекарствени 
продукти, повишаването на цените 
на които е било разрешено през 
въпросния период и новите цени,
които могат да бъдат получени за 
тези продукти;

Or. hu

Обосновка

Прозрачността и съпоставимостта на цените на лекарствените продукти в 
рамките на държавите членки са важни.  Текущият проект EURIPID, който се 
финансира съвместно от Комисията и държавите членки има за цел да сравни цените 
на лекарствените продукти в държавите членки. Проектът следва да бъде 
продължен за целите на прозрачността на цените. Следователно по отношение на 
съобщаването на цените на Комисията е необходимо съдържанието на действащата 
Директива относно прозрачността (89/105/EИО) да бъде пренесено в новата 
директива. Това обяснява предложената добавка към първия параграф.
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