

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
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Проект!

ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВАТА И АПТЕКИТЕ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА (ЗАГЛ. ИЗМ - ДВ, БР. 10 ОТ 2000 Г.)
Отразена деноминацията от 5.07.1999 г.
 Обн. ДВ. бр.36 от 18 Април 1995г., изм. ДВ. бр.61 от 19 Юли 1996г., изм. ДВ. бр.38 от 3 Април 1998г., изм. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.41 от 26 Април 2001г., доп. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., попр. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.56 от 20 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.
§1.В член 54 се правят следните измения и допълнения:
Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
(4)Производителите на лекарства не могат да участват в други търговски дружества,притежаващи разрешение за търговия на едро с лекарства по реда на този закон, пряко или чрез свързани лица.

§2.В член 55 се правят следните изменения и допълнения:
Създава се нова точка 6 със следното съдържание:
т.6 Търговецът не участва в други дружества,притежаващи разрешение за производство или търговия на едро с лекарства пряко или чрез свързани лица.

§3. В член 68 (3) се правят следните изменения и допълнения:
В края на изречението се поставя запетая и се добавят думите “пряко или чрез свързани лица.”

§4.В параграф 1 от допълнителните разпоредби се добавя нова точка 53 със следното съдържание:
53.”Свързани лица” са лицата по §1 от Търговския закон.

§5. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 137 със следното съдържание:

§137.Производителите,търговците на едро и аптеките привеждат регистрацията  и разрешенията си в съответствие със закона в три месечен срок от обнародването му. След изтичане на три месечния срок всички разрешения,които не съответстват на закона се прекратяват служебно.
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Уважаеми народни представители,

ЗЛАХМ разделя дейностите по производство,търговия на едро и търговия на дребно с лекарства, като забранява съвместяването им от едно и също юридическо лице.Тази забрана е в съответствие с европейската практика и е насочена към предотвратяване на установяването на монополно положение на пазара на лекарства. За съжаление непълнотата на сегашния закон позволява тази забрана да бъде лесно заобикаляна чрез свързани лица.Благодарение на това в момента съществува реална опасност от монополизиране на пазара от няколко дружества,които извършват едновременно дейности по производство,търговия на едро и търговия на дребно на лекарства.
Целта на предлаганите промени е да предотврати монополизацията на пазара на лекарства и произтичащите от това неблагоприятни последици за потребителите.
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