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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите призовава водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) За да се намали въздействието на 
различията върху вътрешния пазар, 
националните мерки следва да бъдат в 
съответствие с минималните 
процедурни изисквания, което дава 
възможност на заинтересованите страни 
да проверяват дали тези мерки не 
представляват количествени 
ограничения върху износа и вноса, или 
не са мерки, които имат равностоен 
ефект. Тези изисквания са 
предназначени също така да 
осигуряват по-добра предвидимост и 
правна сигурност за производителите 
на фармацевтични продукти и 
спомагат за насърчаване на научните 
изследвания и пускането на пазара на 
иновативни лекарствени продукти в 
полза на пациентите. 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 
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функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се улесни спазването на 
тези срокове, за заявителите може да 
бъде от полза да започнат процедури 
по одобрение на цените или за 
включването на лекарствен продукт в 
системите за здравно осигуряване още 
преди да бъде официално 
предоставено разрешението за 
търговия. За тази цел държавите 
членки могат да дадат възможност 
на заявителите да подадат заявление 
веднага щом Комитетът по 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба или националният орган, 
отговарящ за процедурата по
издаване на разрешения за търговия, 
излезе с положително становище. В 
подобни случаи сроковете следва да 
текат от официалното получаване 
на разрешението за търговия.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Наличните в държавите членки 
средства за правна защита по съдебен 
ред са играли ограничена роля за 

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

гарантиране спазването на сроковете 
поради често продължителните 
производства пред националните 
юрисдикции, възпиращи засегнатите 
дружества да търсят защита по съдебен 
ред. Поради това са необходими 
ефективни механизми за осъществяване 
на контрол и налагане на спазването на 
сроковете за вземане на решения 
относно ценообразуването и 
възстановяването на разходите. За тази 
цел държавите членки определят 
орган, който може да е вече 
съществуващ такъв, на който се 
възлагат правомощията да налага 
средствата за правна защита, 
предвидени в настоящата директива.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

По същия начин, в случай на 
лекарства сираци държавите членки 



PE494.638v02-00 6/22 PA\911144BG.doc

BG

не подлагат на повторна оценка 
критериите за обозначаването на 
дадено лекарство като сирак, в това 
число значителната полза. Ако обаче 
е необходимо за решението за 
ценообразуване и възстановяване на 
разходите, включително за целите на 
оценката на здравните технологии 
или фармацевтично-икономическата 
оценка, държавите членки могат да 
вземат под внимание данните за 
оценката на тези елементи при 
процедурата за издаване на 
разрешения за търговия.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. „оценка на здравните технологии“ е 
оценка на медицинските, социалните, 
икономическите и етичните въпроси, 
свързани с използването на здравна 
технология по систематичен, 
прозрачен, непредубеден и надежден
начин. Нейната цел е да формулират
безопасни, ефективни здравни 
политики, ориентирани към 
пациента и целящи постигането на 
най-висока стойност.

Or. en

Обосновка

Определението за ОЗТ, предвидено в настоящата директива, следва да бъде в 
съответствие с това на националните агенции за ОЗТ, които си сътрудничат с 
Европейската мрежа за ОЗТ EUnetHTA.



PA\911144BG.doc 7/22 PE494.638v02-00

BG

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – точка 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 на 
получаването на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за одобрение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. Държавите 
членки могат също така да 
предоставят на притежателите на 
разрешения за търговия възможност 
да подават подобни молби, след като 
Комитетът по лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
установен с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, или националният 
компетентен орган излязат с
положително становище.
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение на 
получаването на заявлението в срок от 
10 дни.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всякакво неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението. За да се помогне на държавите членки да спазват крайните срокове 
може да се окаже полезно подаването на заявленията да става на по-ранен етап, 
веднага след положително становище от страна на КЛПХУ или след като 
националният орган, отговорен за процедурата за издаване на разрешения за 
търговия, е излязъл с положително становище.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 3 – точка 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 лекарствените 
продукти 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 или, ако е 
целесъобразно, от официалното 
получаване на разрешението за 
търговия в съответствие с установените 
в съответната държава членка 
изисквания, се приема решение за 
цената, която може да бъде начислявана 
за съответния лекарствен продукт, и то 
се съобщава на заявителя. По 
отношение на лекарствените продукти 
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.

Or. en

Обосновка

За да се помогне на държавите членки да спазват сроковете може да се окаже 
полезно подаването на заявленията да става на по-ранен етап, веднага след 
положително становище от страна на КЛПХУ или след като националният орган, 
отговорен за процедурата за издаване на разрешения за търговия, е излязъл с
положително становище. В подобни случаи обаче сроковете трябва да започват да 
текат едва от официалното получаване на разрешението за търговия, което би дало 
на националните органи допълнително време за обработка на заявлението.



PA\911144BG.doc 9/22 PE494.638v02-00

BG

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват в 
срок от 10 дни заявителя за 
необходимата подробна допълнителна 
информация и вземат окончателното си 
решение в срок от 60 дни от 
получаването на допълнителната 
информация. По отношение на 
лекарства обаче, за които държавите 
членки прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок при всички 
обстоятелства е 15 дни, при условие че 
цената на референтния лекарствен 
продукт е била одобрена от 
компетентните органи. Държавите 
членки не изискват никаква 
допълнителна информация, която не се 
изисква изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всякакво неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – точка 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 
получаване на заявлението.

2. Държавите членки гарантират, че 
заявлението за увеличение на цената на 
даден продукт може да бъде подадено 
от притежателя на разрешението за 
търговия по всяко време. 
Компетентните органи предоставят на 
заявителя официално потвърждение за 
получаване на заявлението в срок от 10 
дни.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всякакво неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки уточняват данните 
и документите, които трябва да бъдат 
подадени от заявителя. 

4. Държавите членки уточняват и 
оповестяват в подходяща публикация
данните и документите, които трябва да 
бъдат подадени от заявителя. 

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

Заявителят предоставя на 
компетентните органи достатъчна 
информация, включително подробни 
данни за фактите, които са настъпили 
след последното определяне на цената 
на лекарствения продукт и които според 
него обосновават исканото увеличение 
на цената. Ако информацията в 
подкрепа на заявлението е 
недостатъчна, компетентните органи 
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уведомяват незабавно заявителя за 
необходимата подробна допълнителна 
информация и вземат окончателното си 
решение в срок от 60 дни от 
получаването на допълнителната 
информация. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

уведомяват в срок от 10 дни заявителя 
за необходимата подробна 
допълнителна информация и вземат 
окончателното си решение в срок от 60 
дни от получаването на допълнителната 
информация. Държавите членки не 
изискват никаква допълнителна 
информация, която не се изисква 
изрично съгласно националното 
законодателство или 
административните указания.

Or. en

Обосновка

От съображения за прозрачност критериите, които трябва да бъдат взети под 
внимание, и изискваните документи за одобряване на увеличението на цената следва 
да бъдат оповестени в подходяща публикация, както това се прави за критериите за 
одобрение на цените. За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от 
полза да се установи точно определен срок за потвърждаване на получаването на 
заявлението. Целта е да се избегне всякакво неоснователно забавяне на 
потвърждението за получаване на заявлението.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Освен това поне веднъж годишно 
тази държава членка извършва 
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преразглеждане, за да се увери дали 
макроикономическите условия 
оправдават замразяването на цените 
да продължи по същия начин.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всякакво неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 5 – точка 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 на получаването на 
заявлението.

2. Притежателите на разрешения за 
търговия могат да подадат заявление за 
дерогация от замразяването на цените 
или намалението на цените, ако 
специални основания налагат това. 
Заявлението следва да съдържа 
подходящо изложение на мотивите. 
Държавите членки гарантират, че 
заявления за дерогация могат да бъдат 
подавани от притежателя на 
разрешението за търговия по всяко 
време. Компетентните органи 
предоставят на заявителя официално 
потвърждение на получаването на 
заявлението в срок от 10 дни.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всяко неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 5 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. 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 
незабавно 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.

3. 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 в 
срок от 10 дни 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.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всяко неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 7 – точка 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 

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 
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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.

търговия по всяко време. Държавите 
членки могат също така да 
предоставят на притежателите на 
разрешения за търговия възможност 
да подават подобни молби, след като 
Комитетът по лекарствени 
продукти за хуманна употреба, 
установен с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004, или националният 
компетентен орган излезе с
положително становище. 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 в срок от 
10 дни.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всякакво неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението. За да се помогне на държавите членки да спазват крайните срокове 
може да се окаже полезно подаването на заявленията да става на по-ранен етап, 
веднага след положително становище от страна на КЛПХУ или след като 
националният орган, отговорен за процедурата за издаване на разрешения за 
търговия, е излязъл с положително становище.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 7 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Държавите членки гарантират, че в 
срок от 60 дни от получаването на 
заявление за включване на лекарствен 
продукт в обхвата на системата за 
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обществено здравно осигуряване, 
подадено от притежателя на разрешение 
за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, по него се приема 
решение и то се съобщава на заявителя. 
По отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на 
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

обществено здравно осигуряване, 
подадено от притежателя на разрешение 
за търговия в съответствие с 
установените в съответната държава 
членка изисквания, или, ако е 
целесъобразно, от официалното 
получаване на разрешението за 
търговия, по него се приема решение и 
то се съобщава на заявителя. По 
отношение обаче на лекарствените 
продукти, за които държавите членки 
прилагат оценка на здравните 
технологии като част от своя процес на
вземане на решение, срокът е 90 дни. По 
отношение на генеричните лекарствени 
продукти този срок е 15 дни, при 
условие че референтният лекарствен 
продукт вече е бил включен в системата 
за обществено здравно осигуряване.

Or. en

Обосновка

За да се помогне на държавите членки да спазват сроковете може да се окаже 
полезно подаването на заявленията да става на по-ранен етап, веднага след 
положително становище от страна на КЛПХУ или след като националният орган, 
отговорен за процедурата за издаване на разрешения за търговия, е излязъл с
положително становище. В подобни случаи обаче сроковете трябва да започват да 
текат едва от официалното получаване на разрешението за търговия, което би дало 
на националните органи допълнително време за обработка на заявлението.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 7 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Ако информацията в подкрепа на 
заявлението е недостатъчна, 
компетентните органи уведомяват в 
срок от 10 дни заявителя за 
необходимата подробна допълнителна 
информация и вземат окончателното си 
решение в срок от 60 дни от 
получаването на допълнителната 



PE494.638v02-00 16/22 PA\911144BG.doc

BG

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 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.

Or. en

Обосновка

За да се осигури ефективността на тази процедура ще е от полза да се установи 
точно определен срок за потвърждаване на получаването на заявлението. Целта е да 
се избегне всяко неоснователно забавяне на потвърждението за получаване на 
заявлението.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

а) 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;

а) 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 

б) да присъди обезщетение на заявителя 
в случай на неспазване на сроковете, 
определени в член 7, когато е отправено 
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искане за такова обезщетение, с 
изключение на случаите, когато 
компетентният орган може да докаже, 
че забавянето не е по негова вина;

искане за такова обезщетение, с 
изключение на случаите, когато 
компетентният орган може да докаже, 
че забавянето не е по негова вина.

в) да наложи финансова санкция, 
изчислена съразмерно с дните на 
просрочие.
За целите на буква в) финансовата 
санкция се изчислява в зависимост от 
тежестта на нарушението, неговата 
продължителност и необходимостта 
да се гарантира, че санкцията сама по 
себе си има възпиращо действие по 
отношение на бъдещи нарушения.

Or. en

Обосновка

Дори да имат възпиращ ефект и да подтикват националните органи по 
ценообразуване и възстановяване на разходите да спазват крайните срокове, 
финансовите санкции могат също така да имат страничен отрицателен ефект, а 
именно органите да предпочетат да отхвърлят заявлението, вместо да поемат риска 
да платят подобни санкции.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 11 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Прозрачността следва също да се отнася до мерки, предназначени да насърчават 
предписването на категории лекарствени продукти, а не само до предписването на 



PE494.638v02-00 18/22 PA\911144BG.doc

BG

конкретни именувани такива.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Целта на тази разпоредба е да се избегнат забавянията на процедурата поради 
повторната оценка на същите елементи, които вече са били оценени в процедурата за 
издаване на разрешения за търговия. Следва обаче да стане ясно, че държавите 
членки могат да имат достъп до тези данни и на тях да основават решенията си 
относно ценообразуването и възстановяването на разходите.
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Изменение 20

Предложение за директива
Член 16 – точка 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 незабавно 
съобщават на Комисията предвижданата 
проектомярка заедно с мотивите, на 
които се основава мярката, и датата, 
предвидена за окончателното 
приемане.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва също така да предоставят на Комисията примерен график 
за процедурата за вземане на решение, за да може Комисията да представи 
забележки, ако има такива, преди окончателното приемане.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 16 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Комисията може да изпрати своите 
забележки на държавата членка, която е 
съобщила за проектомярката, преди 
окончателното приемане от 
държавата членка.

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.

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

Or. en
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Обосновка

Изяснява се, че възможността Комисията да представя коментари относно 
проектомярката не преустановява процедурата на национално равнище, което би 
могло да предизвика неоправдано забавяне.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 16 – точка 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.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да опрости процедурата по уведомяване, за да я направи по-лека за 
държавите членки. Това няма да възпрепятства Комисията да изисква от 
националните органи да предоставят подобна информация, ако възникнат съмнения 
за противоречие със законодателството на ЕС. Един систематичен доклад от 
засегнатата държава членка обаче може да наложи твърде голяма 
административна тежест върху националните органи, което следва да се избягва.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 17 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 31 януари […] [да се въведе дата 
― годината, следваща датата, 
посочена в член 18, параграф 1, първа 
алинея], а след тази дата — до 31 
януари и 1 юли на всяка следваща 
година, държавите членки съобщават на 

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

в подходяща публикация подробен 
доклад, в който се предоставя следната 
информация:

а) броят на получените заявления в 
съответствие с членове 3, 4 и 7 през 
предходната година;

а) броят на получените заявления в 
съответствие с членове 3, 4 и 7 през 
предходната година;

б) времето, което е било необходимо за 
издаването на решение по всяко от 
заявленията, получени в съответствие с 
членове 3, 4 и 7;

б) времето, което е било необходимо за 
издаването на решение по всяко от 
заявленията, получени в съответствие с 
членове 3, 4 и 7;

в) анализ на основните причини за 
забавянията, ако има такива, заедно с 
препоръки за привеждане на 
процесите на вземане на решение в 
съответствие със сроковете, 
посочени в настоящата директива.

в) анализ на основните причини за 
забавянията, ако има такива.

Or. en

Обосновка

Ежегоден доклад следва да бъде достатъчен за Комисията, за да получи 
необходимите данни. Датата следва да бъде фиксирана на 1 юли, за да се даде 
възможност за получаването на достатъчен брой заявления съгласно новите 
национални разпоредби, транспониращи настоящата директива, за да може първият 
доклад да съдържа достатъчно данни. Препоръките за привеждане на процесите на 
вземане на решение в съответствие със сроковете в директивата следва да бъдат 
изготвени или от Комисията или от независим орган, а не от националните органи.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 17 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Доклад на Комисията веднъж годишно ще бъде от по-голяма полза, тъй като ще бъде 
съставен въз основа на по-голям обем данни, предоставени от държавите членки чрез 
собствените им доклади. Привеждане в съответствие с предходното изменение за 
годишните национални доклади относно прилагането на сроковете.


