
 

AD\1162745LV.docx  PE620.890v03-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 
 

2018/0018(COD) 

12.9.2018 

ATZINUMS 

Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz 

veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza 

Direktīvu 2011/24/ES 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Atzinuma sagatavotāja: Lieve Wierinck 



 

PE620.890v03-00 2/38 AD\1162745LV.docx 

LV 

 

PA_Legam 



 

AD\1162745LV.docx 3/38 PE620.890v03-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Pašreizējā situācija 

Pēc vairāk nekā 20 gadu brīvprātīgas sadarbības veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas 

(Health Technology Assessments — HTA) nozarē Eiropas Komisija sadarbību starp 

dalībvalstīm šajā jomā ir ierosinājusi pastiprināt. Kopš 2006. gada dalībvalstis ar Eiropas 

veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas tīkla (EUnetHTA) atbalsta sistēmu brīvprātīgi ir 

kopīgiem spēkiem strādājušas pie veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas. Pašlaik Eiropas 

Savienībā (ES) darbojas vairāk nekā 50 HTA struktūru, kuras novērtēšanu veic ar dažādām 

metodēm, un atšķiras arī tām uzticētie HTA pienākumi. Eiropas Savienībā HTA struktūrām 

trūkst vienotības — tām ir atšķirīgas sistēmas, atšķirīgas procedūras un atšķirīgas prasības 

attiecībā uz klīniskiem pierādījumiem. Tāpēc vēl vairāk tiek kropļota pieeja tirgum, un tas 

savukārt ir šķērslis, kas neļauj ātri apgūt inovācijas veselības jomā. Sadarbība, kas pašlaik ir 

brīvprātīga, zināmā mērā ir bijusi veiksmīga (sal. vienotās rīcības iniciatīvas), tomēr pieeju 

daudzveidību izskaust nav izdevies. Atzinuma sagatavotāja atzīst, ka šis likumdošanas 

priekšlikums ir vērsts tikai uz HTA klīniskajiem aspektiem, turpretim uz 

sociālekonomiskajiem aspektiem, kam ir ciešāka saikne ar valsts kontekstu, tas neattiecas. 

Ieguvumi no spēcīgākas sadarbības ES līmenī 

Ja dažu HTA vajadzībām tiek izveidota spēcīgākas sadarbības sistēma, ieguvējas var būt visas 

ES valstis — palielināsies efektivitāte un būs iespējams labāk izmantot savus resursus, un 

tādējādi ES būs nodrošinājusi maksimālu pievienoto vērtību. Svarīga nozīme ir tam, kādos 

termiņos un cik ātri inovācija ienāk tirgū un ir pieejama pacientiem. Ar priekšlikumu ir 

iecerēts palīdzēt ieviest patiesu inovāciju. Piemēram, jaunas novatoriskas zāles uzreiz var 

noderēt pacientiem, kuriem nav vajadzīgās ārstniecības. Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka 

veselības aprūpes nozare ir mūsu ekonomikai izšķirošas nozīmes elements un nodrošina 

aptuveni 10 % no ES IKP. Spēcīgākas sadarbības ietekmē uzņēmumi un ražotāji, kas darbojas 

veselības aprūpes nozarē, varētu strādāt efektīvāk un ar lietderīgākām izmaksām, tā kļūstot 

konkurētspējīgāki pasaules mērogā. Lielāku ES konkurētspēju kopumā varēs panākt, arī 

nodrošinot apjomīgākus resursus, sniedzot valsts lēmumu pieņēmējiem vispusīgākus 

zinātniskos pierādījumus, dodot iespēju apvienot speciālās zināšanas un atbalstot inovāciju 

visā Eiropas Savienībā. 

Metodika 

Atzinuma sagatavotāja vērš uzmanību uz to, ka šajā likumdošanas priekšlikumā nav skaidri 

noteiktas metodikas un ka turpmāk tā būtu jāizstrādā sīkāk. Turklāt atzinuma sagatavotāja 

uzsver, ka Eiropas Komisijai būtu jāpilda atbalsta funkcija, palīdzot metodiku izmantot un to 

izvēlēties. Būtu jānodrošina, ka noteicošais vārds atlases un izstrādes procesā ir Koordinācijas 

grupai — kolēģijai, kuras sastāvā ir neatkarīgi HTA eksperti no visām dalībvalstīm.  

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja šaubās, vai Eiropas Komisija ir pareizi lēmusi par to, kādā 

kārtībā metodika tiek pieņemta un ieviesta (proti, ar īstenošanas aktiem). 

 

Ar kopīgas HTA procedūrām standartizētu metodiku būtu jāpanāk, ka HTA procedūru 

kvalitāte un ticamība ir viendabīga visā Eiropas Savienībā. Atzinuma sagatavotāja uzsver — 

ir vajadzīga tāda pieeja, ar ko nodrošina, ka kopīgas HTA procedūrās tiek izmantoti 
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visaugstākās kvalitātes zinātniskie pierādījumi, un tas nozīmē, ka attiecīgos zinātniskos datus 

atzīst un uzrauga pati Koordinācijas grupa. 

Koordinācijas grupa 

Atzinuma sagatavotāja ir gandarīta, ka Koordinācijas grupai ir uzticēti šādi galvenie 

uzdevumi:  

 kopīga klīniskā novērtēšana, kur uzmanības centrā ir visnovatoriskākās veselības 

aprūpes tehnoloģijas, kas visvairāk var ietekmēt pacientus; 

 kopīgas zinātniskas konsultācijas, kuru gaitā izstrādātāji var lūgt padomu no HTA 

iestādēm; 

 veselības aprūpes jauntehnoloģiju noskaidrošana — lai daudzsološas tehnoloģijas 

atrastu jau sākumposmā; 

 brīvprātīga sadarbība citās jomās. 

Atzinuma sagatavotāja vērš uzmanību arī uz to, ka Koordinācijas grupa pilda vadības funkciju 

un nosaka prioritātes kopīgas HTA procedūrās, un uzsver, ka ir vajadzīga pacientu 

organizāciju, nozares un citu ieinteresēto personu strukturēta līdzdalība. 

Datu vākšanas nozīme 

Ir svarīgi nodrošināt datu vākšanu un apmaiņu starp dalībvalstīm, HTA struktūrām un 

regulatoriem, lai mazinātu dublēšanos, veicinātu papildu pierādījumu iegūšanu un sekmētu 

Eiropas līmeņa sadarbību HTA jomā. Atzinuma sagatavotāja jo īpaši uzsver, ka ir vajadzīga 

pārredzamība un ka ir svarīgi dalīties gan ar negatīviem, gan pozitīviem pētījumu rezultātiem, 

kas gūti saistībā ar HTA.  

Pašlaik sadarbība HTA jomā ir brīvprātīga un ir daudz dažādu datu reģistru un atšķirīgu pieeju 

datu apkopošanai. Kvalitatīvu datu vākšana ir būtiska, lai panāktu savienojamu un 

salīdzināmu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Ar veselību saistīta informācija ir pēc 

būtības sensitīva, tāpēc atzinuma sagatavotāja uzsver, cik liela nozīme ir datu konfidenciālai 

apstrādei. 

Atzinuma sagatavotāja arī atbalsta ierosinājumu izstrādāt IT platformu, kurā būtu iekļauta 

izsmeļoša informācija par Koordinācijas grupas galvenajiem uzdevumiem. 

Obligāta izmantošana 

Atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka principā kopīga klīniskā novērtēšana ir jāveic obligāti, 

vadoties pēc tā, kā Koordinācijas grupa vērtē katras kopīgas HTA procedūras kvalitātes 

līmeni.  

Ar obligātu izmantošanu netiek pieļauta novērtējumu dublēšanās un izmaksu lietderība ir 

nodrošināta visu dalībvalstu resursiem. Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka pierādījumu 

izvērtēšana, kas notiek ES līmenī, priekšlikumā ir skaidri nošķirta no novērtēšanas valsts 

līmenī. Tas nozīmē, ka Eiropas līmenī vienotas novērtēšanas nav. Regula neskar dalībvalstu 

tiesības lemt par to, kādas tehnoloģijas būs pieejamas vai par kādām tehnoloģijām varēs 

saņemt kompensāciju valsts līmenī. 
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Spēcīgākas sadarbības joma 

Priekšlikums būtu piemērojams visām medicīniskajām ierīcēm un in vitro diagnostikas 

medicīniskajām ierīcēm, attiecībā uz kurām tiek īstenota uzraudzības procedūra, kas saistībā 

ar kārtību, kādā ierīces atļauj laist tirgū (CE marķējums), ir noteikta regulās par 

medicīniskajām ierīcēm (Regulas (ES) 2017/45 un (ES) 2017/746). 

Salīdzinājumā ar zāļu regulējumu medicīnisko ierīču regulējums tiek piemērots fundamentāli 

atšķirīgā veidā. Medicīnisko ierīču regulējuma piemērošana ir saistīta ar krietni sarežģītākiem 

faktoriem, piemēram, ir vajadzīgas ķirurģiskas prasmes vai arī ierīces izmantošanai ir 

vajadzīga medmāsa. Medicīnisko ierīču iepirkuma procedūra ir dalībvalsts kompetencē. 

Regula (ES) 2017/745 stāsies spēkā ne ātrāk kā 2020. gada 26. maijā. Būtu pāragri atsaukties 

uz šīm medicīniskajām ierīcēm, attiecībā uz kurām ir īstenojama uzraudzības procedūra, jo 

pagaidām vēl nav zināms, kurām ierīcēm uzraudzības procedūras rezultātā varētu būt piešķirts 

CE marķējums. Atšķirībā no zāļu regulējuma Regulas (ES) 2017/745 un (ES) 2017/746 

būtībā atspoguļo decentralizētu pieeju un jau nodrošina zināmas iespējas novērtēt 

iedarbīgumu. 

Dalībvalstīm ir citi līdzekļi, ar ko panākt, ka medicīniskās ierīces tiek izmantotas izmaksu 

ziņā vislietderīgākajā veidā. Administratīvo slogu priekšlikumā ir iecerēts samazināt, nevis 

palielināt, tāpēc, ņemot vērā priekšlikuma mērķi, nav pamata uz medicīniskajām ierīcēm 

attiecināt kopīgas HTA procedūras. 

Par to, vai medicīniskajām ierīcēm ir vajadzīga HTA, būtu jālemj pašām dalībvalstu iestādēm. 

Tāpēc atzinuma sagatavotāja iesaka medicīniskās ierīces no obligātas kopīgas HTA 

procedūras jomas svītrot. 

 

GROZĪJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšana (HTA) ir uz pierādījumiem 

balstīts process, kas kompetentajām 

iestādēm dod iespēju noteikt jaunu vai jau 

esošu tehnoloģiju relatīvo iedarbīgumu. 

HTA īpašu uzmanību pievērš tam, kāda ir 

veselības aprūpes tehnoloģijas pievienotā 

(2) Veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšana (HTA) ir uz pierādījumiem 

balstīts, daudzdisciplinārs process, kas 

kompetentajām iestādēm dod iespēju 

noteikt jaunu vai jau esošu veselības 

aprūpes tehnoloģiju relatīvo iedarbīgumu, 

un tas būtu jāveic sistemātiski, neatkarīgi 
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vērtība salīdzinājumā ar citām jaunām vai 

jau esošām veselības aprūpes tehnoloģijām. 

un pārredzami. HTA īpašu uzmanību 

pievērš tam, kāda ir veselības aprūpes 

tehnoloģijas pievienotā vērtība 

salīdzinājumā ar citām jaunām vai jau 

esošām veselības aprūpes tehnoloģijām. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) HTA aptver gan klīniskos, gan 

neklīniskos veselības aprūpes tehnoloģiju 

aspektus. ES līdzfinansētajās vienotajās 

rīcībās attiecībā uz HTA (EUnet vienotās 

rīcības attiecībā uz HTA) ir apzinātas 

deviņas jomas, kuru griezumā veselības 

aprūpes tehnoloģijas tiek novērtētas. No 

deviņām jomām četras ir klīniskas, bet 

piecas — neklīniskas. Novērtēšanas četras 

klīniskās jomas attiecas uz veselības 

problēmas un pašreizējās tehnoloģijas 

apzināšanu, vērtējamās tehnoloģijas 

tehnisko raksturlielumu izpēti, tās relatīvā 

drošuma un relatīvā klīniskā iedarbīguma 

izpēti. Piecas neklīniskās jomas attiecas uz 

tehnoloģijas izmaksu un ekonomiskā 

aspekta izvērtēšanu, kā arī uz tehnoloģijas 

ētiskajiem, organizatoriskajiem, 

sociālajiem un juridiskajiem aspektiem. 

Tāpēc kopīgai novērtēšanai ES līmenī, 

kura balstās uz zinātniskajiem 

pierādījumiem, vairāk piemērotas ir 

klīniskās jomas, savukārt neklīnisko jomu 

novērtēšana lielākoties ir ciešāk saistīta ar 

nacionālo un reģionālo kontekstu un 

pieeju. 

(3) HTA aptver gan klīniskos, gan 

neklīniskos veselības aprūpes tehnoloģiju 

aspektus. ES līdzfinansētās kopīgās rīcības 

pasākumos attiecībā uz HTA (EUnetHTA 

kopīgās rīcības pasākumi) ir apzinātas 

deviņas jomas, kuru griezumā veselības 

aprūpes tehnoloģijas tiek novērtētas. No 

deviņām jomām četras ir klīniskas, bet 

piecas — neklīniskas. Novērtēšanas četras 

klīniskās jomas attiecas uz veselības 

problēmas un pašreizējās tehnoloģijas 

apzināšanu, vērtējamās tehnoloģijas 

tehnisko raksturlielumu izpēti, tās relatīvā 

drošuma un relatīvā klīniskā iedarbīguma 

izpēti. Piecas neklīniskās jomas attiecas uz 

tehnoloģijas izmaksu un ekonomiskā 

aspekta izvērtēšanu, kā arī uz tehnoloģijas 

ētiskajiem, organizatoriskajiem, 

sociālajiem un juridiskajiem aspektiem. 

Tāpēc kopīgai novērtēšanai ES līmenī, 

kura balstās uz attiecīgajiem 

zinātniskajiem pierādījumiem, vairāk 

piemērotas ir klīniskās jomas. Neklīnisko 

jomu novērtēšana būtu ciešāk jāsaista ar 

valsts un reģionālo kontekstu, pieeju un 

kompetenci. 

 

Grozījums Nr.  3 

 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) HTA iznākumus izmanto 

informācijai, uz kuras balstās lēmumi par 

budžeta līdzekļu piešķiršanu veselības 

aprūpē, piemēram, attiecībā uz veselības 

aprūpes tehnoloģiju cenu vai 

kompensāciju līmeņa noteikšanu. Tāpēc 

veselības aprūpes tehnoloģijas var 

dalībvalstīm palīdzēt izveidot un uzturēt 

ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas, kā 

arī stimulēt inovāciju, kas pacientiem dod 

labākus rezultātus. 

(4) Veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšana var palīdzēt dalībvalstīm 

izveidot un uzturēt ilgtspējīgas un 

vispusīgas veselības aprūpes sistēmas, 

vienlaikus stimulējot inovāciju un 

palielinot nozares konkurētspēju, kas galu 

galā dos labākus rezultātus pacientiem. 

 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Eiropas Parlaments 2017. gada 

2. marta rezolūcijā par ES iespējām uzlabot 

zāļu pieejamību9 Komisiju aicina pēc 

iespējas drīzāk piedāvāt tiesību aktu par 

Eiropas sistēmu veselības aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanai un, lai varētu 

noteikt, kāda ir zāļu pievienotā terapeitiskā 

vērtība, saskaņot caurredzamus veselības 

aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas 

kritērijus. 

(8) Eiropas Parlaments 2017. gada 

2. marta rezolūcijā par ES iespējām uzlabot 

zāļu pieejamību9 aicināja Komisiju pēc 

iespējas drīzāk piedāvāt tiesību aktu par 

Eiropas sistēmu veselības aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanai un saskaņot 

pārredzamus veselības aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanas kritērijus, lai 

būtu iespējams noteikt, kāda ir veselības 

aprūpes tehnoloģiju pievienotā 

terapeitiskā vērtība salīdzinājumā ar 

labāko pieejamo alternatīvu, ņemot vērā 

inovācijas līmeni un vērtību pacientiem. 

_________________ _________________ 

9 Eiropas Parlamenta 2017. gada 2. marta rezolūcija 

par ES iespējām uzlabot zāļu pieejamību — 

2016/2057(INI). 

9 Eiropas Parlamenta 2017. gada 2. marta rezolūcija 

par ES iespējām uzlabot zāļu pieejamību — 

2016/2057(INI). 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

11. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 168. panta 

7. punktu atbildība par veselības aprūpes 

pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu 

paliek dalībvalstīm. Tāpēc lietderīgi ir 

noteikt, ka Savienības noteikumu tvērumā 

ir tikai ar veselības aprūpes tehnoloģiju 

klīnisko novērtēšanu saistītie HTA aspekti 

un, konkrētāk, raudzīties, lai novērtēšanas 

secinājumi attiektos tikai uz 

konstatējumiem par kādas veselības 

aprūpes tehnoloģijas relatīvo 

iedarbīgumu. Tāpēc šādas novērtēšanas 

iznākumiem nebūtu jāietekmē dalībvalstu 

brīvība turpmāk lemt par attiecīgo 

veselības aprūpes tehnoloģiju cenu 

noteikšanu un kompensēšanu, arī par 

kritērijiem šādai cenu noteikšanai un 

kompensēšanai, kura var būt atkarīga gan 

no klīniskiem, gan neklīniskiem 

apsvērumiem un kura joprojām ir vienīgi 

dalībvalstu kompetencē. 

(11) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 168. panta 

7. punktu par veselības aprūpes 

pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu ir 

atbildīgas dalībvalstis. Tāpēc ir lietderīgi 

noteikt, ka Savienības noteikumu tvērumā 

ir tikai ar veselības aprūpes tehnoloģiju 

klīnisko novērtēšanu saistītie HTA aspekti. 

Šajā ziņā kopīga klīniskā novērtēšana, 

kas noteikta šajā regulā, ir zinātniska 

analīze par veselības aprūpes tehnoloģijas 

relatīvo ietekmi uz klīniskajiem 

rezultātiem, to vērtējot pēc salīdzināmiem 

izvēles rādītājiem izvēles pacientu grupās 

vai apakšgrupās un ņemot vērā HTA 

pamatmodeļa kritērijus. Tas nozīmē, ka, 

pamatojoties uz pierādījumiem, kas ir 

pieejami, cita starpā tiek izvērtēts, cik lielā 

mērā var paļauties uz to, ka tieši tādi 

relatīvie rezultāti ir iespējami. Tāpēc šādas 

kopīgas klīniskās novērtēšanas rezultāti 

nedrīkstētu ietekmēt dalībvalstu tiesības 

pašām lemt par to, kādus lēmumus 

turpmāk pieņemt par attiecīgo veselības 

aprūpes tehnoloģiju cenu noteikšanu un 

kompensēšanu, arī par to, pēc kādiem 

kritērijiem ir veicama šāda cenu 

noteikšana un kompensēšana, kas var būt 

atkarīga gan no klīniskiem, gan 

neklīniskiem apsvērumiem un kas 

nemainīgi ir tikai valsts kompetencē. Līdz 

ar to uz novērtējumu, ko katra dalībvalsts 

veic valsts līmeņa vērtēšanas procedūras 

posmā, šim priekšlikumam nebūtu 

jāattiecas. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai būtu drošība, ka saskaņoti 

noteikumi par HTA klīniskajiem aspektiem 

(12) Lai panāktu, ka saskaņoti 

noteikumi par HTA klīniskajiem aspektiem 
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tiek plaši piemēroti, un lai būtu iespējams 

apvienot visu HTA struktūru speciālās 

zināšanas un resursus, lietderīgi ir prasīt 

kopīgu klīnisko novērtēšanu jebkurām 

zālēm, attiecībā uz kurām tiek veikta ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 726/2004 noteiktā 

centralizētās tirdzniecības atļaujas 

procedūra11 , vai kurās ir iestrādāta jauna 

aktīvā viela vai arī kuras pēc tam atļauts 

lietot jaunai terapeitiskai indikācijai. 

Kopīga klīniskā novērtēšana būtu jāizdara 

arī noteiktām medicīniskām ierīcēm 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2017/74512 izpratnē, kuras 

pieder pie augstākajām riska klasēm un 

par kurām attiecīgās ekspertu grupas ir 

sniegušas atzinumus vai izteikušas 

viedokli. Medicīniskās ierīces kopīgai 

klīniskai novērtēšanai būtu jāizraugās, 

balstoties uz specifiskiem kritērijiem. 

tiek plaši piemēroti, un lai būtu iespējams 

apvienot visu HTA struktūru speciālistu 

zināšanas un resursus, ir lietderīgi prasīt 

kopīgu klīnisko novērtēšanu visām zālēm, 

attiecībā uz kurām tiek veikta ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 726/2004 noteiktā centralizētā 

tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 

procedūra11 vai kurās ir iestrādāta jauna 

aktīvā viela, vai kuras pēc tam atļauts lietot 

jaunai terapeitiskai indikācijai. Kopīga 

klīniskā novērtēšana būtu jāveic arī 

noteiktām medicīniskām ierīcēm Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2017/74512 izpratnē, jo visām 

šīm jaunajām tehnoloģijām ir vajadzīgs 

vairāk klīnisko pierādījumu. 

_________________ _________________ 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 

31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka 

cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 

un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido 

Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 

1. lpp.). 

11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 

31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka 

cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas 

un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido 

Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 

1. lpp.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 

5. aprīļa Regula (ES) 2017/745, kas attiecas uz 

medicīniskām ierīcēm, ar ko groza 

Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 

un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes 

Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 

5.5.2017., 1. lpp.). 

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 

5. aprīļa Regula (ES) 2017/745, kas attiecas uz 

medicīniskām ierīcēm, ar ko groza 

Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 

un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes 

Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 

5.5.2017., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

14. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Būtu jāizveido koordinācijas grupa, 

kuras sastāvā būtu dalībvalstu aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanas iestāžu un 

struktūru pārstāvji un kuras pienākums 

būtu uzraudzīt, kā tiek izdarīta kopīgā 

klīniskā novērtēšana un cita veida kopīga 

(14) Būtu jāizveido koordinācijas grupa, 

kuras sastāvā būtu dalībvalstu veselības 

aprūpes tehnoloģiju novērtēšanas valsts un 

reģionālo iestāžu un struktūru pārstāvji un 

kuras pienākums būtu uzraudzīt, kā tiek 

veikta kopīga klīniskā novērtēšana un cits 
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darbība. kopīgais darbs. 

 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

15. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Lai būtu drošība, ka pieeju 

kopīgām klīniskām novērtēšanām un 

zinātniskām konsultācijām nosaka 

dalībvalstis, tām būtu jāieceļ nacionālas 

HTA iestādes un struktūras, kas kā 

koordinācijas grupas locekļi informatīvi 

atbalstītu lemšanu. Ieceltajām iestādēm un 

struktūrām būtu attiecīgi augstā līmenī 

jānodrošina pārstāvība Koordinācijas 

grupā, un speciālās zināšanas — 

attiecīgajās apakšgrupās, ņemot vērā, ka 

tādā HTA, kuras priekšmets ir zāles un 

medicīniskās ierīces, būs jāizmanto 

speciālās zināšanas. 

(15) Lai panāktu, ka pieeju kopīgai 

klīniskajai novērtēšanai un zinātniskām 

konsultācijām nosaka dalībvalstis, tām būtu 

jāizraugās valsts HTA iestādes un 

struktūras, kas Koordinācijas grupas 

sastāvā informē lēmumu pieņēmējus. 

Izraudzītajām iestādēm un pētniecības 

struktūrām būtu atbilstoši augstā līmenī 

jānodrošina pārstāvība Koordinācijas grupā 

un tehniskās zināšanas tās apakšgrupās, jo 

attiecībā uz zālēm un medicīniskām 

ierīcēm HTA ir vajadzīgas speciālistu 

zināšanas. 

 

Grozījums Nr.  9 

 

Regulas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Lai saskaņotās procedūras atbilstu 

savam uzdevumam iekšējā tirgū, būtu 

jāpieprasa, lai dalībvalstis visā pilnībā 

ņem vērā kopīgo klīnisko novērtēšanu 

rezultātus un šādu novērtēšanu neatkārto. 

Šā pienākuma pildīšana dalībvalstīm 

neliedz tās pašas veselības aprūpes 

tehnoloģijas novērtēt neklīniski un arī 

neliedz attiecīgo tehnoloģiju pievienoto 

vērtību izsecināt nacionālās vērtēšanas 

procedūrās, kurās var tikt apsvērti gan 

klīniski, gan neklīniski dati un kritēriji. 

Tas neliedz dalībvalstīm izstrādāt savus 

ieteikumus vai lēmumus par cenu 

noteikšanu vai kompensēšanu. 

(16) Lai ar saskaņotajām procedūrām 

sasniegtu tām iekšējā tirgū noteiktos 

mērķus, panāktu, ka klīniskā izpēte ir 

lietderīgāka, veicinātu veselības aprūpes 

sistēmu ilgtspēju un nodrošinātu 

maksimālu inovāciju, būtu jāprasa 

dalībvalstīm pilnībā ņemt vērā kopīgas 

klīniskās novērtēšanas rezultātus. 

Pienākums pildīt šo prasību nenozīmē, ka 

dalībvalstīm nav tiesību veikt papildu 

klīnisko izpēti, ja tāda ir vajadzīga, tāpēc 

ka kopīgās klīniskās novērtēšanas 

rezultāti nesniedz visu tām nepieciešamo 

informāciju, un ja šāda vajadzība ir 

aktuāla valsts veselības aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanas kontekstā. 
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Dalībvalstis arī turpmāk pēc saviem 

ieskatiem var veikt tās pašas veselības 

aprūpes tehnoloģijas neklīnisku 

novērtēšanu un izdarīt secinājumus par 

attiecīgo tehnoloģiju pievienoto vērtību, 

īstenojot valsts līmeņa vērtēšanas 

procedūru, kurā var apsvērt gan klīniskus, 

gan neklīniskus datus un kritērijus. Tas 

neliedz dalībvalstīm izstrādāt savus 

ieteikumus vai lēmumus par cenu 

noteikšanu vai kompensēšanu. 

 

Grozījums Nr.  10 

 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Būtu jāpalīdz Komisijai sasniegt 

tās noteikto mērķi — labāku 

likumdošanas procesu. Veselības aprūpes 

tehnoloģiju drošums un veiktspēja jāvērtē 

Eiropas Zāļu aģentūrai saskaņā ar 

Medicīnisko ierīču regulu, savukārt šīs 

regulas mērķis ir kopīgi vērtēt jauno 

veselības aprūpes tehnoloģiju 

iedarbīgumu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

24. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Lai nodrošinātu, ka kopīgais darbs 

notiek iekļaujoši un caurredzami, 

Koordinācijas grupai būtu jāiesaista 

ieinteresētās puses un personas un ar tām 

plaši jākonsultējas. Tomēr, lai saglabātos 

kopīgā darba integritāte, būtu jāizstrādā 

noteikumi, kas nodrošinātu kopīgā darba 

neatkarību un objektivitāti un dotu 

drošību, ka šādas konsultācijas nerada 

interešu konfliktus. 

(24) Lai nodrošinātu, ka kopīgais darbs 

notiek iekļaujoši un pārredzami, 

Koordinācijas grupai būtu jāiesaista 

ieinteresētās puses un personas un ar tām 

plaši jākonsultējas. Tomēr, lai nezustu 

kopīgā darba integritāte, būtu jāizstrādā 

noteikumi, kas nodrošinātu kopīgā darba 

neatkarību un objektivitāti un garantētu, 

ka šādas konsultācijas nerada interešu 

konfliktus. Turklāt vajadzētu nodrošināt, 

ka šie noteikumi un visas konsultācijas ir 
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publiskas. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Lai šajā regulā paredzētajam 

kopīgajam darbam nodrošinātu vienveidīgu 

pieeju, vajadzētu Komisijai piešķirt 

īstenošanas pilnvaras izveidot vienotu 

procedurālu un metodoloģisku satvaru 

klīniskajām novērtēšanām, kopīgas 

klīniskās novērtēšanas procedūrām un 

kopīgo zinātnisko konsultāciju 

procedūrām. Attiecīgā gadījumā zālēm un 

medicīniskajām ierīcēm būtu jāizstrādā 

atsevišķi noteikumi. Šādus noteikumus 

izstrādājot, Komisijai būtu jāņem vērā 

EUNetHTA vienotajās rīcībās jau veiktā 

darba rezultāti. Būtu arī jāņem vērā HTA 

iniciatīvas, kas finansētas pētniecības 

programmā „Apvārsnis 2020”, un tādas 

reģionālas HTA iniciatīvas kā „Beneluxa” 

un Valetas deklarācija. Minētās pilnvaras 

būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 182/201113. 

(25) Lai šajā regulā paredzētajam 

kopīgajam darbam nodrošinātu vienveidīgu 

pieeju, Koordinācijas grupai kopā ar 

Komisiju būtu jāizveido vienota 

procedūras un metodikas sistēma 

klīniskajai novērtēšanai, kopīgas klīniskās 

novērtēšanas procedūrām un kopīgu 

zinātnisku konsultāciju procedūrām. 

Attiecīgā gadījumā būtu jāizstrādā 

atsevišķi noteikumi zālēm un 

medicīniskajām ierīcēm. Šādus 

noteikumus izstrādājot, Komisijai un 

Koordinācijas grupai būtu jāņem vērā 

EUnetHTA vienotās rīcības pasākumu 

sakarā jau padarītā darba rezultāti un jo 

īpaši metodiskās pamatnostādnes un 

pierādījumu iesniegšanas veidlapa. Būtu 

arī jāņem vērā HTA iniciatīvas, kas 

finansētas pētniecības programmā 

„Apvārsnis 2020”, un tādas reģionālas 

HTA iniciatīvas kā „Beneluxa” un Valetas 

deklarācija. Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 

jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras 

izveidot kopīgas klīniskās novērtēšanas 

procedūras un kopīgu zinātnisku 

konsultāciju procedūras. Minētās 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (ES) Nr. 182/201113. Procedūras 

un metodikas sistēma tiek atjaunināta tik 

bieži, cik Komisija un Koordinācijas 

grupa to uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu, ka gan procedūra, gan 

metodika ir atbilstoša zinātnes progresam. 

Izstrādājot metodikas sistēmu, Komisijai 

sadarbībā ar Koordinācijas grupu būtu 

jāizvērtē atsevišķu veselības aprūpes 

tehnoloģiju, uzlabotas terapijas vai dzīvi 

paildzinošanas terapijas veidu specifika 
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un ar to saistītā problemātika, jo tiem, 

iespējams, būs vajadzīgas novatoriskas 

klīnisko pētījumu shēmas. Tāpēc var 

izrādīties, ka tirdzniecības atļaujas 

piešķiršanas laikā pierādījumi nav 

pārliecinoši. Novatoriskas klīnisko 

pētījumu shēmas bieži vien ir pieņemts 

izmantot regulatīva novērtējuma 

vajadzībām, tāpēc nedrīkstētu pieļaut, ka 

kopīgas klīniskās novērtēšanas metodikas 

dēļ šīs veselības aprūpes tehnoloģijas 

nenonāk līdz pacientiem. Tāpēc Komisijai 

un Koordinācijas grupai būtu 

jānodrošina, ka ar attiecīgo metodiku ir 

iegūstams pietiekams klīnisko 

pierādījumu līmenis, lai šādas veselības 

aprūpes tehnoloģijas varētu pienācīgi 

izvērtēt. Ar šādiem klīniskiem 

pierādījumiem vajadzētu nodrošināt arī 

to, ka ir pieņemami vislabākie pieteikuma 

iesniegšanas laikā pieejamie zinātniskie 

pierādījumi, tostarp, piemēram, gadījumu 

kontroles pētījumu dati, klīniskajā praksē 

iegūti pierādījumi, un ka ir pieņemami 

netieši ārstēšanas procesa salīdzinājumi.  

__________________ __________________ 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko 

nosaka normas un vispārīgus principus par 

dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 

(OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.). 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko 

nosaka normas un vispārīgus principus par 

dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu 

(OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  13 

 

Regulas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) Lai būtu drošība, ka šī regula 

pilnvērtīgi darbojas, un lai to varētu 

pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 

attiecībā uz iesniedzamo dokumentu, 

klīniskās novērtēšanas ziņojumu un 

kopsavilkuma ziņojumu saturu, kopīgu 

zinātnisku konsultāciju pieprasīšanas 

dokumentu un šo konsultāciju ziņojumu 

(26) Lai nodrošinātu, ka šī regula 

pilnvērtīgi darbojas, un lai to varētu 

pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai, 

saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 

tiesību aktus attiecībā uz iesniedzamo 

dokumentu, klīniskās novērtēšanas 
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saturu, kā arī noteikumiem par ieinteresēto 

personu izraudzīšanos Komisijai būtu 

deleģējamas pilnvaras pieņemt aktus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 290. pantu. Sevišķi 

svarīgi ir tas, lai Komisija, veicot 

priekšdarbus, rīkotu attiecīgas 

apspriešanās, arī ekspertu līmenī, un lai 

minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā 

ar principiem, kas noteikti 2016. gada 

13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu14. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 

Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem būtu vajadzīga 

sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana. 

ziņojumu un kopsavilkuma ziņojumu 

saturu, kopīgu zinātnisku konsultāciju 

pieprasīšanas dokumentu un šo 

konsultāciju ziņojumu saturu, kā arī 

noteikumiem par ieinteresēto personu 

izraudzīšanos, tomēr uzliekot Komisijai 

par pienākumu par šiem dokumentiem un 

ziņojumiem periodiski informēt Eiropas 

Parlamentu un Padomi. Sevišķi svarīgi ir 

tas, lai Komisija, veicot sagatavošanas 

darbu, rīkotu attiecīgu apspriešanos, arī 

ekspertu līmenī, un lai šāda apspriešanās 

notiktu saskaņā ar principiem, kas noteikti 

Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīgumā par 

labāku likumdošanas procesu14. Jo īpaši, lai 

deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 

vienādu dalību, Eiropas Parlamentam un 

Padomei visi dokumenti būtu jāsaņem 

vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 

minēto iestāžu ekspertiem būtu vajadzīga 

sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 

grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto 

aktu sagatavošana. 

__________________ __________________ 

14 Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgums starp 

Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu 

(OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.). 

14 Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa Nolīgums starp 

Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 

Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu 

(OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  14 

 

Regulas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Lai atvieglinātu kopīgo darbu un 

dalībvalstu apmainīšanos ar informāciju 

par HTA, būtu jāparedz, ka tiek izveidota 

IT platforma ar attiecīgām datubāzēm un 

drošiem saziņas kanāliem. Komisijai būtu 

arī jānodrošina saikne starp IT platformu 

un tādām citām HTA nolūkiem noderīgām 

datu infrastruktūrām kā klīniskās prakses 

datu reģistri. 

(28) Lai būtu vieglāk veikt kopīgo darbu 

un dalībvalstīm būtu vieglāk apmainīties 

ar informāciju par HTA, būtu jānosaka, ka 

tiek izveidota IT platforma ar attiecīgām 

datubāzēm un drošiem saziņas kanāliem. 

Komisijai būtu arī jānodrošina saikne starp 

IT platformu un citām datu 

infrastruktūrām, kas noderīgas HTA 

vajadzībām, piemēram, klīniskās prakses 

datu reģistriem. IT platformai būtu 

jānodrošina gan kopīgu zinātnisku 



 

AD\1162745LV.docx 15/38 PE620.890v03-00 

 LV 

konsultāciju, gan kopīgas tehnoloģiju 

novērtēšanas publiskums un 

pārredzamība attiecībā uz galīgajiem 

ziņojumiem ar visu secinājumu 

kopsavilkumu. Ar veselību saistīta 

informācija ir pēc būtības sensitīva, tāpēc 

būtu jānodrošina datu konfidenciāla 

apstrāde gadījumos, kad tam ir 

komerciālā vai personiskā ziņā racionāls 

pamatojums. 

 

Grozījums Nr.  15 

 

Regulas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. 

No Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīguma 

par labāku likumdošanas procesu 22. panta 

izriet, ka minētajai izvērtēšanai būtu 

jābalstās uz pieciem kritērijiem — 

efektivitāte, lietderīgums, būtiskums, 

saskanība un ES pievienotā vērtība — un 

jānotiek ar kādas pārraudzības 

programmas atbalstu. 

(32) Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. 

Iestāžu 2016. gada 13. aprīļa nolīguma par 

labāku likumdošanas procesu 22. pantā ir 

noteikts, ka izvērtēšana būtu jāveic, 

balstoties uz pieciem kritērijiem — 

efektivitāte, lietderīgums, būtiskums, 

saskanība un ES pievienotā vērtība, un ka 

tai ir jānotiek ar pārraudzības programmas 

atbalstu. Rezultāti būtu jādara zināmi arī 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo regulu nosaka: 1. Ņemot vērā EUnetHTA kopīgās 

rīcības pasākumu sakarā jau padarītā 

darba rezultātus, ar šo regulu nosaka: 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums sasaucas ar 3. un 25. apsvērumu. 

 

Grozījums Nr.  17 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šīs regulas mērķis ir sekmēt 

spēcīgāku valsts aprūpes sistēmu 

veidošanos, veicinot tādu pasākumu 

īstenošanu, kas vērsti uz ikvienam brīvi 

pieejamu veselības aprūpes tehnoloģiju 

pētniecību, izstrādi un izplatīšanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – e punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

e) „klīniska novērtēšana” ir process, 

kurā apkopo un izvērtē pieejamos 

zinātniskos pierādījumus par kādu 

veselības aprūpes tehnoloģiju 

salīdzinājumā ar vienu vai vairākām citām 

veselības aprūpes tehnoloģijām, balstoties 

uz šādām veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanas klīniskajām jomām: gan 

attiecīgās veselības aprūpes tehnoloģijas 

risinātās veselības problēmas, gan citu šīs 

veselības problēmas risināšanā pašlaik 

izmantoto veselības aprūpes tehnoloģiju 

aprakstīšana, šīs veselības aprūpes 

tehnoloģijas, tās relatīvā klīniskā 

iedarbīguma un relatīvā drošuma 

aprakstīšana un tehniskā raksturošana; 

e) „klīniska novērtēšana” ir process, 

kurā apkopo un izvērtē pieejamos 

zinātniskos pierādījumus par kādu 

veselības aprūpes tehnoloģiju 

salīdzinājumā ar vienu vai vairākām citām 

veselības aprūpes tehnoloģijām, balstoties 

uz šādām veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanas klīniskajām jomām: tiek 

aprakstīts, kādas veselības problēmas 

risina attiecīgā veselības aprūpes 

tehnoloģija un kādas vēl veselības 

aprūpes tehnoloģijas pašlaik tiek 

izmantotas šīs veselības problēmas 

risināšanai; tiek aprakstīts un tehniski 

raksturots, kāda ir šī veselības aprūpes 

tehnoloģija un kāds ir tās relatīvais 

klīniskais iedarbīgums un relatīvais 

drošums — zāļu gadījumā tas ir 

normatīvās apstiprināšanas procesa 

norises laiks, savukārt medicīnisko ierīču 

gadījumā tas var būt laiks pēc 

medicīnisko ierīču laišanas tirgū; 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) „pacientu veselībai būtiski 

rezultāti” ir dati, ar ko konstatē vai 

prognozē tādus rādītājus kā mirstība, 

saslimstība, dzīves kvalitāte veselības 

ziņā — tostarp sāpes, izveseļošanās 

iespējamība, uzturēšanās ilgums 

slimnīcā — un nevēlami notikumi, tostarp 

atkārtota hospitalizācija, komplikācijas, 

asins zudums, infekcijas. 

Pamatojums 

Ar šo punktu ir iecerēts precizēt svarīgu jēdzienu, kas iekļauts HTA regulas priekšlikuma 

6. panta 5. punkta a) apakšpunktā, ņemot vērā HTA struktūru starptautiskā līmenī iedibināto 

praksi. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalstis savas nacionālās 

iestādes un struktūras, kas atbild par 

veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu, 

ieceļ par Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu locekļiem un par iecelšanu un 

jebkādām vēlākām pārmaiņām informē 

Komisiju. Par Koordinācijas grupas vai 

vienas vai vairāku tās apakšgrupu 

locekļiem dalībvalstis var iecelt vairāk 

nekā vienu iestādi vai struktūru, kas atbild 

par veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanu. 

2. Dalībvalstis savas valsts iestādes un 

struktūras, kas atbild par veselības aprūpes 

tehnoloģiju novērtēšanu un informē 

lēmumu pieņēmējus, ieceļ par 

Koordinācijas grupas un tās apakšgrupu 

locekļiem un par iecelšanu un jebkādām 

vēlākām pārmaiņām informē Komisiju. Par 

Koordinācijas grupas vai vienas vai 

vairāku tās apakšgrupu locekļiem 

dalībvalstis ieceļ vairāk nekā vienu iestādi 

vai struktūru, kas atbild par veselības 

aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu un 

informē valsts līmeņa lēmumu 

pieņēmējus. 

 

Grozījums Nr.  21 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Koordinācijas grupa rīkojas 

vienprātīgi vai, ja nepieciešams, lemj ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Katrai 

dalībvalstij ir viena balss. 

3. Koordinācijas grupa rīkojas 

vienprātīgi vai, ja vienprātības nav, lemj ar 

2/3 balsu vairākumu. Dokumentācija ir 

pārredzama, un balsojums tiek 

dokumentēts. Iebildumus un mazākuma 

viedokli pamato un iekļauj novērtējumā. 
Katrai dalībvalstij ir viena balss.  

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Koordinācijas grupas sanāksmes 

kopīgi vada Komisija un 

līdzpriekšsēdētāja; kuru uz noteiktu laiku, 

ko nosaka grupas reglaments, izvēlē no 

grupas locekļiem. 

4. Koordinācijas grupas sanāksmes 

kopīgi vada Komisija, kurai nav 

balsstiesību, un līdzpriekšsēdētājs, ko uz 

noteiktu laiku, kuru nosaka grupas 

reglaments, ievēl no grupas locekļiem. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

 3. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Koordinācijas grupas locekļi un to 

ieceltie pārstāvji ievēro neatkarības, 

objektivitātes un konfidencialitātes 

principu. 

6. Koordinācijas grupas locekļi un to 

ieceltie pārstāvji ievēro pārredzamības, 

neatkarības, objektivitātes un īpašas 

informācijas konfidencialitātes principu. 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 7. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Iecelto Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu locekļu sarakstu Komisija 

publicē IT platformā, kas minēta 27. pantā. 

7. Iecelto Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu locekļu sarakstu Komisija 

publicē IT platformā, kas minēta 27. pantā. 
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Komisija regulāri sniedz Koordinācijas 

grupai jaunākās ziņas par šī saraksta vai 

attiecīgās informācijas izmaiņām. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 8. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pieņem noteikumus par interešu 

konfliktu saistībā ar Koordinācijas grupas 

darbību un par to, kā īstenot kopīgu 

klīnisko novērtēšanu un kopīgas 

zinātniskas konsultācijas; 

 

Grozījums Nr.  26 

 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 8. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) nodrošina tādu sadarbību ar 

attiecīgām Savienības līmeņa struktūrām, 

kas palīdz iegūt tās darbam vajadzīgos 

papildu pierādījumus; 

c) nodrošina tādu sadarbību ar visām 

attiecīgajām Savienības līmeņa struktūrām, 

kas palīdz iegūt tās darbam vajadzīgos 

papildu pierādījumus; 

 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 8. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

d) gādā, lai to darbā būtu pienācīgi 

iesaistītas ieinteresētās personas; 

d) gādā, lai to darbā būtu pienācīgi un 

regulāri iesaistītas ieinteresētās personas; 

Pamatojums 

Ņemot vērā tiesību aktos noteikto kārtību un pieredzi, kas gūta saistībā ar EUnetHTA kopīgās 

rīcības pasākumiem, ir svarīgi nodrošināt ieinteresētajām personām iespēju regulāri saņemt 

informāciju par Koordinācijas grupas darbu. 
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Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 8. punkts – e apakšpunkts – iii daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) veselības aprūpes jauntehnoloģiju 

apzināšanai; 

iii) veselības aprūpes jauntehnoloģiju 

apzināšanai, ņemot vērā, ka pēc 33. panta 

1. punktā norādītā pārejas perioda 

beigām veselības aprūpes jauntehnoloģiju 

apzināšanas process attiecībā uz zālēm 

notiek, pirms tirdzniecības atļaujas 

pieteikuma iesniegšanas sniedzot Eiropas 

Zāļu aģentūrai (EMA) iepriekšēju 

paziņojumu par zālēm; 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 10.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Visām valsts iestādēm un struktūrām, 

kuras Koordinācijas grupas un tās 

apakšgrupu sastāvā ir atbildīgas par 

veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanu, un ikvienam par veselības 

aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu atbildīgo 

valsts iestāžu un struktūru loceklim un 

darbiniekam saskaņā ar Savienības vai 

dalībvalsts tiesību aktiem gan amata 

pilnvaru laikā, gan pēc amata pilnvaru 

laika beigām ir pienākums glabāt dienesta 

noslēpumu attiecībā uz jebkādu 

konfidenciālu informāciju, kas iegūta, 

pildot amata pienākumus vai īstenojot 

pilnvaras. 

Pamatojums 

Ar šo grozījumu tiek norādīts, ka veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanai vajadzētu būt 

pilnīgi uzticamam procesam, kas garantē sensitīvu datu konfidencialitāti visos līmeņos. 

 

Grozījums Nr.  30 
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Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) par gada darba programmas 

projektu konsultējas ar Komisiju un ņem 

vērā tās viedokli. 

(c) par gada darba programmas 

projektu konsultējas ar Komisiju. 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) ņem vērā, ka pēc 33. panta 

1. punktā norādītā pārejas perioda 

beigām veselības aprūpes jauntehnoloģiju 

apzināšanas process attiecībā uz zālēm 

notiek, pirms tirdzniecības atļaujas 

pieteikuma iesniegšanas sniedzot Eiropas 

Zāļu aģentūrai (EMA) iepriekšēju 

paziņojumu par zālēm. 

Pamatojums 

Šis grozījums nozīmē, ka pēc pārejas perioda beigām, pateicoties sasaistei ar iepriekšminēto 

centralizēto tirdzniecības atļaujas procedūru (sk. HTA regulas priekšlikuma 5. panta 

1. punktu un šajā atzinumā ierosināto 6. panta 1. punkta grozījumu, kā arī 17. un 

18. apsvērumu) un iespējai veikt šo produktu kopīgu zinātnisku novērtējumu (sk. ierosināto 

12. panta 4. punkta grozījumu), būs nodrošināts, ka Koordinācijas grupa par veselības 

aprūpes jauntehnoloģijām ir savlaicīgi informēta. 

 

Grozījums Nr.  32 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) medicīniskas ierīces, kuras uz 

Regulas (ES) 2017/745 51. panta pamata 

klasificētas par IIb un III klases ierīcēm un 

par kurām attiecīgās ekspertu grupas 

sniegušas zinātnisku atzinumu klīniskās 

(b) medicīniskas ierīces, kuras uz 

Regulas (ES) 2017/745 51. panta pamata 

klasificētas par IIb un III klases ierīcēm un 

par kurām attiecīgās ekspertu grupas 

sniegušas zinātnisku atzinumu klīniskās 
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izvērtēšanas konsultāciju procedūrā uz 

minētās regulas 54. panta pamata; 

izvērtēšanas konsultāciju procedūrā uz 

minētās regulas 54. panta pamata, un 

kuras uzskata par būtisku inovāciju ar 

potenciāli nozīmīgu ietekmi uz valsts 

veselības aprūpes sistēmām; 

 

Grozījums Nr.  33 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) in vitro medicīniskas ierīces, kuras 

uz Regulas (ES) 2017/74617 47. panta 

pamata klasificētas par D klases ierīcēm un 

par kurām attiecīgās ekspertu grupas 

sniegušas viedokli procedūrā uz minētās 

regulas 48. panta 6. punkta pamata. 

(c) in vitro medicīniskas ierīces, kuras 

uz Regulas (ES) 2017/74617 47. panta 

pamata klasificētas par D klases ierīcēm un 

par kurām attiecīgās ekspertu grupas 

sniegušas viedokli procedūrā, kas īstenota 

uz minētās regulas 48. panta 6. punkta 

pamata, un kuras uzskata par būtisku 

inovāciju ar potenciāli nozīmīgu ietekmi 

uz valsts veselības aprūpes sistēmām. 

__________________ __________________ 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 

5. aprīļa Regula (ES) 2017/746 par in vitro 

diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ 

Direktīvu 98/79/EK un Komisijas 

Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 

176. lpp.). 

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 

5. aprīļa Regula (ES) 2017/746 par in vitro 

diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ 

Direktīvu 98/79/EK un Komisijas 

Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 

176. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  34 

 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Koordinācijas grupa 1. punkta b) un 

c) apakšpunktā minētās medicīniskās 

ierīces kopīgai klīniskai novērtēšanai 

izraugās pēc šādiem kritērijiem: 

2. Koordinācijas grupa 1. punkta b) un 

c) apakšpunktā minētās medicīniskās 

ierīces kopīgai klīniskai novērtēšanai 

izraugās pēc šādiem kumulatīviem 

kritērijiem: 

 

Grozījums Nr.  35 
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Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātājs ir iesniedzis brīvprātīgi. 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Veselības aprūpes tehnoloģijas kopīgu 

klīnisku novērtēšanu uz gada darba 

programmas pamata Koordinācijas grupa 

sāk, ieceļot apakšgrupu, kas Koordinācijas 

grupas vārdā pārrauga kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojuma sagatavošanu. 

Veselības aprūpes tehnoloģijas kopīgu 

klīnisku novērtēšanu uz gada darba 

programmas pamata Koordinācijas grupa 

sāk, ieceļot apakšgrupu, kas Koordinācijas 

grupas vārdā pārrauga kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojuma sagatavošanu. 

Kopīgu klīnisko novērtēšanu attiecībā uz 

zālēm Koordinācijas grupa sāk, tiklīdz 

Eiropas Zāļu aģentūrai (EMA) pirms 

tirdzniecības atļaujas pieteikuma 

iesniegšanas ir sniegts iepriekšējs 

paziņojums par zālēm. 

Pamatojums 

Saistībā ar EMA grafiku sasaucas ar 17. un 18. apsvērumu (sk. arī 11. panta 1. punkta 

e) apakšpunktu). 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ieceltā apakšgrupa pieprasa, lai 

attiecīgie veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāji iesniegtu dokumentus, kas 

satur kopīgajai klīniskajai novērtēšanai 

nepieciešamo informāciju, datus un 

pierādījumus. 

2. Ieceltā apakšgrupa tiekas ar 

attiecīgajiem veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātājiem, lai vienotos par to, kādā 

apjomā veicama novērtēšana, un lai tie 
iesniegtu dokumentus no attiecīgajiem 

avotiem, cita starpā ne vien no 

klīniskajiem pētījumiem, bet arī no 
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pacientu reģistriem, datubāzēm vai 

Eiropas references tīkliem, kuros ir 
kopīgajai klīniskajai novērtēšanai 

nepieciešamā informācija, dati un 

pierādījumi. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) analīzi par to, kā vērtētā veselības 

aprūpes tehnoloģija relatīvi ietekmē 

pacientiem būtiskos veselības iznākumus, 

kuri izraudzīti novērtēšanai; 

(a) izklāstu par to, kā vērtētā veselības 

aprūpes tehnoloģija relatīvi ietekmē 

pacientu veselībai būtiskus rezultātus, par 

kuriem vērtēšanas vajadzībām ir panākta 

vienošanās; 

Pamatojums 

Kopīgas klīniskās novērtēšanas rezultātā sniedz faktu izklāstu par veselības aprūpes 

tehnoloģijas relatīvo ietekmi. Nevajadzētu spriest par to, cik ietekme ir liela, jo tas būtu 

jānosaka valsts līmeņa vērtēšanas procedūras posmā. 

 

Grozījums Nr.  39 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. Ieceltā apakšgrupa gādā, lai kopīgas 

klīniskās novērtēšanas ziņojuma projekta 

un kopsavilkuma ziņojuma projekta 

sagatavošanas laikā sniegt komentārus būtu 

iespējams arī ieinteresētajām personām, to 

vidū pacientiem un klīniskajiem 

ekspertiem, un nosaka komentāru 

iesniegšanas termiņu. 

9. Ieceltā apakšgrupa gādā, lai kopīgas 

klīniskās novērtēšanas ziņojuma projekta 

un kopsavilkuma ziņojuma projekta 

sagatavošanas laikā iespēja sniegt 

komentārus būtu arī ieinteresētajām 

personām, ekspertiem, tostarp — attiecīgā 

gadījumā — ekspertiem no pacientu 

organizācijām un patērētāju 

organizācijām, un tiem, kuri veic klīnisko 

novērtēšanu un kurus izraudzījies 

ieinteresēto personu tīkls vai 

Koordinācijas grupa, un nosaka 

komentāru iesniegšanas termiņu. 
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Grozījums Nr.  40 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 12. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Galīgo kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojumu un kopsavilkuma 

ziņojumu Koordinācijas grupa apstiprina, 

ja vien iespējams, vienprātīgi vai, ja 

nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

vienkāršu vairākumu. 

12. Galīgo kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojumu un kopsavilkuma 

ziņojumu Koordinācijas grupa apstiprina 

vienprātīgi, ja vien tas iespējams, vai — ja 

nepieciešams, — ar dalībvalstu 2/3 balsu 

vairākumu. Atšķirīgos viedokļus izklāsta 

ziņojumā.  

 

Grozījums Nr.  41 

 

Regulas priekšlikums 

6. pants – 13. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. Novērtētājs nodrošina, ka no 

apstiprinātā kopīgas klīniskās novērtēšanas 

ziņojuma un kopsavilkuma ziņojuma tiek 

izņemta jebkāda komerciāli sensitīva 

informācija. 

13. Novērtētājs nodrošina, ka no 

apstiprinātā kopīgas klīniskās novērtēšanas 

ziņojuma un kopsavilkuma ziņojuma tiek 

svītrota jebkāda komerciāli sensitīva 

informācija. Pirms ziņojuma publicēšanas 

novērtētājs par to apspriežas ar 

izstrādātāju. Izstrādātājam ir 7 darbdienas 

laika, lai norādītu, vai un tieši kādu 

informāciju tas uzskata par 

konfidenciālu, un pamatotu, kāpēc tā pēc 

būtības ir sensitīva komercinformācija.  

 

Grozījums Nr. 42 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ne klīnisku novērtēšanu, ne tai 

līdzvērtīgu novērtēšanu neizdara attiecībā 

uz tādu veselības aprūpes tehnoloģiju, kas 

iekļauta Novērtēto veselības aprūpes 

tehnoloģiju sarakstā vai par ko jau sākta 

kopīga klīniska novērtēšana; 

(a) ne klīnisku novērtēšanu, ne tai 

līdzvērtīgu novērtēšanu neveic attiecībā uz 

tādu veselības aprūpes tehnoloģiju, kas 

iekļauta Novērtēto veselības aprūpes 

tehnoloģiju sarakstā vai par ko jau ir sākta 

kopīga klīniskā novērtēšana. Dalībvalstīm 

ir tiesības papildināt kopīgas klīniskās 
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novērtēšanas ziņojumu ar klīniskiem 

pierādījumiem atbilstoši konkrētajai 

situācijai attiecīgajā valstī. Klātpievienotie 

klīniskie pierādījumi var papildināt 

kopīgas klīniskās novērtēšanas ziņojuma 

secinājumus.  

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iznākumu, kas veselības aprūpes 

tehnoloģijas novērtēšanā gūts attiecībā uz 

kādu kopīgi klīniski novērtētu tehnoloģiju, 

dalībvalstis 30 dienu laikā pēc 

novērtēšanas beigām paziņo Komisijai. 

Šim paziņojumam pievieno informāciju par 

to, kā kopējā veselības aprūpes 

tehnoloģijas novērtējumā izmantoti 

kopīgās klīniskās novērtēšanas ziņojuma 

secinājumi. Komisija šīs informācijas 

apmaiņu starp dalībvalstīm atvieglo ar 

27. pantā minēto IT platformu. 

2. Rezultātu, kas veselības aprūpes 

tehnoloģijas novērtēšanā gūts attiecībā uz 

kopīgi klīniski novērtētu tehnoloģiju, 

dalībvalstis 30 dienu laikā pēc 

novērtēšanas beigām paziņo Komisijai. 

Šim paziņojumam pievieno informāciju par 

to, kā kopīgās klīniskās novērtēšanas 

ziņojuma secinājumi ir izmantoti 
veselības aprūpes tehnoloģijas 

novērtēšanai kopumā. Galīgais ziņojums 

ir publiski pieejams. Komisija šīs 

informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm 

atvieglo ar 27. pantā minēto IT platformu. 

 

Grozījums Nr.  44 

 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) veselības aprūpes tehnoloģijas 

izstrādātājs lūdz novērtējumu atjaunināt, 

jo ir iegūti papildu pierādījumi, kuru dēļ 

sākotnējā novērtējuma secinājumus 

Koordinācijas grupai vajadzētu apsvērt 

vēlreiz. Ja svarīgi papildu pierādījumi tiek 

iegūti krietnu laiku pirms tirdzniecības 

atļaujas atjaunošanas, Koordinācijas 

grupai būtu arī jāapsver iespēja 

atjaunināt kopīgo klīnisko novērtējumu. 
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Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāji iesniedz informāciju, datus un 

pierādījumus; 

(a) veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāji iesniedz informāciju, datus un 

pierādījumus, cita starpā arī to, kā tiek 

aizsargāta izstrādātāju konfidenciālā 

informācija; 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (aa) tiek piemēroti 10. panta a) punkta 

ii) apakšpunktā minētie izraudzīšanās 

kritēriji; 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Minētos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

minēta 30. panta 2. punktā. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 8. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. Ieceltā apakšgrupa gādā, ka kopīgās 

zinātniskās konsultācijas projekta 

sagatavošanas laikā sniegt komentārus ir 

iespējams arī ieinteresētajām personām, to 

8. Ieceltā apakšgrupa gādā, lai 

kopīgās zinātniskās konsultācijas projekta 

sagatavošanas laikā iespēja sniegt 

komentārus būtu arī ieinteresētajām 
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vidū pacientiem un klīniskajiem 

ekspertiem, un nosaka komentāru 

iesniegšanas termiņu. 

personām, tostarp pacientiem, patērētājiem 

un klīniskajiem ekspertiem, un nosaka 

komentāru iesniegšanas termiņu. 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 12. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Koordinācijas grupa galīgo kopīgās 

zinātniskās konsultācijas ziņojumu 

apstiprina, ja vien iespējams, vienprātīgi 

vai, ja nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

vienkāršu vairākumu un to izdara vismaz 

100 dienu laikā pēc 4. punktā minētā 

ziņojuma gatavošanas sākuma. 

12. Koordinācijas grupa galīgo kopīgās 

zinātniskās konsultācijas ziņojumu 

apstiprina vienprātīgi, ja vien tas 

iespējams, vai — ja nepieciešams, — ar 

dalībvalstu divu trešdaļu balsu vairākumu 

un to izdara ne vēlāk kā 100 dienu laikā 

pēc tam, kad ir sākusies 4. punktā minētā 

ziņojuma sagatavošana. 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 12.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pārstāvji, kas piedalījušies par veselības 

aprūpes tehnoloģiju paredzētu kopīgu 

zinātnisku konsultāciju rīkošanā, nedrīkst 

piedalīties šīs pašas tehnoloģijas kopīgas 

klīniskās novērtēšanas procesā. 

 

Grozījums Nr.  51 

 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) notiek konsultēšanās ar pacientiem, 

klīniskajiem ekspertiem un citām 

attiecīgām ieinteresētajām personām; 

(d) notiek konsultēšanās ar pacientiem, 

veselības nozares darbiniekiem, 

ekspertiem no patērētāju organizācijām 

(ja attiecīgā gadījumā tas ir vajadzīgs), 

klīniskajiem ekspertiem un citām 



 

AD\1162745LV.docx 29/38 PE620.890v03-00 

 LV 

attiecīgajām ieinteresētajām personām; 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

17. pants – 1. daļa – b punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) noteikumi, pēc kuriem izlemj, ar 

kādām ieinteresētajām personām 

konsultētie šīs nodaļas jautājumu sakarā. 

(b) noteikumiem, pēc kuriem izlemj, ar 

kurām ieinteresētajām personām 

konsultēties šīs iedaļas vajadzībām. 

Ieinteresēto personu deklarācijas par 

interešu konfliktiem ir publiski pieejamas. 

Ja ekspertiem ir interešu konflikts, tie šajā 

procesā piedalīties nedrīkst. 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Koordinācijas grupa ik gadu 

sagatavo pētījumu par tādām veselības 

aprūpes jauntehnoloģijām, kas, gaidāms, 

stipri ietekmēs pacientus, sabiedrības 

veselību vai veselības aprūpes sistēmas. 

1. Koordinācijas grupa ik gadu 

sagatavo pētījumu par tādām veselības 

aprūpes jauntehnoloģijām, attiecībā uz 

kurām ir sagaidāms, kas tās stipri 

ietekmēs pacientus, sabiedrības veselību 

vai veselības aprūpes sistēmas. Pēc 

33. panta 1. punktā norādītā pārejas 

perioda beigām veselības aprūpes 

jauntehnoloģiju apzināšanas process 

attiecībā uz zālēm notiek, pirms 

reģistrācijas apliecības pieteikuma 

iesniegšanas sniedzot EMA iepriekšēju 

paziņojumu par zālēm. 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Pētījuma sagatavošanā 2. Pētījuma sagatavošanas procesā 
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Koordinācijas grupa apspriežas ar: Koordinācijas grupa ir informēta par 

revolucionāru inovāciju un cenšas panākt 

ieguldījumu no visām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, lai izpētītu 

jaunas iespējas inovācijas jomā. 

Koordinācijas grupa apspriežas ar visām 

attiecīgajām ieinteresētajām personām, 

tostarp, bet ne tikai ar: 

 

Grozījums Nr.  55 

 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ca) veselības nozares darbiniekiem; 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanas atbalstīšanā vajadzīgo 

papildu pierādījumu sagādāšanu. 

(d) veselības aprūpes tehnoloģiju 

novērtēšanas atbalstam vajadzīgo papildu 

pierādījumu, tostarp datorizētas 

modelēšanas un simulācijas datu, 
sagādāšanu. 

Pamatojums 

Būtu jāizpēta visas iespējas atrast papildu pierādījumus. 

 

Grozījums Nr.  57 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija pieņem īstenošanas 

aktus, kas reglamentē: 

1. Komisija saskaņā ar 31. pantu 

pieņem deleģētos aktus, kas reglamentē: 
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Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) ar kādu mehānismu starpniecību 

klīniskas novērtēšanas laikā par veselības 

aprūpes tehnoloģijām atbildīgās struktūras 

mijiedarbojas ar veselības aprūpes 

tehnoloģiju izstrādātājiem; 

ii) ar kādu mehānismu starpniecību 

klīniskas novērtēšanas laikā par veselības 

aprūpes tehnoloģijām atbildīgās struktūras 

mijiedarbojas ar veselības aprūpes 

tehnoloģiju izstrādātājiem, cita starpā arī 

attiecībā uz izstrādātāja konfidenciālās 

informācijas aizsardzību; 

 

Grozījums Nr.  59 

 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

iii) kā klīniskā novērtēšanā notiek 

konsultēšanās ar pacientiem, klīniskajiem 

ekspertiem un citām ieinteresētajām 

personām; 

iii) kā klīniskās novērtēšanas procesā 

notiek konsultēšanās ar pacientiem, 

ekspertiem no patērētāju organizācijām 

(ja attiecīgā gadījumā tas ir vajadzīgs), 

klīniskajiem ekspertiem un citām 

ieinteresētajām personām. Deklarācijas 

par interešu konfliktiem, ko sniegušas 

ieinteresētās personas, ar kurām ir 

notikusi konsultēšanās, ir publiski 

pieejamas.  

 

Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

22. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) kādu metodiku izmanto, 

formulējot klīniskas novērtēšanas saturu 

un struktūru. 

(b) kāda metodika tiek izmantota, lai 

formulētu klīniskas novērtēšanas saturu un 

struktūru, pamatojoties uz kopīgiem 

sadarbības instrumentiem un metodiku, 

kas izstrādāti pēc daudziem sadarbības 

gadiem, īstenojot EUnetHTA kopīgās 

rīcības pasākumus un tādas iniciatīvas kā 

„Beneluxa” un Valetas deklarācija. 
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Metodika tiek izstrādāta pārredzami, pēc 

apspriešanās ar visām ieinteresētajām 

personām, un tā tiek regulāri atjaunināta, 

lai atbilstu zinātnes progresam, un ir 

publiski pieejama. 

 Attiecībā uz 5. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā un 32. panta 2. punktā 

minētajām zālēm Komisija, pieņemot 

deleģētos aktus, ņem vērā zāļu un 

medicīnisko ierīču nozaru atšķirīgās 

īpatnības. Metodika nodrošina pietiekamu 

elastības līmeni ar nosacījumu, ka tā 

saglabās klīnisko pierādījumu augstāko 

iespējamo līmeni, kas ļaus pienācīgi 

pārvaldīt pierādījumu nenoteiktību 

konkrētos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, 

šādos gadījumos: 

 a) zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai, 

kuru gadījumā ierobežota pacientu skaita 

pieejamība var ietekmēt nejaušināta 

klīniskā pētījuma iespējamību vai datu 

statistisko nozīmību; 

 b) zāles, attiecībā uz kurām Eiropas Zāļu 

aģentūra ir piešķīrusi tirdzniecības 

atļauju ar nosacījumiem, ievērojot 

Regulas (EK) Nr. 726/2004 14. panta 

7. punktu, vai kuru izstrādi minētā 

aģentūra atbalsta ar PRIME sistēmas 

starpniecību; 

 c) zāles, attiecībā uz kurām atļauja ir 

piešķirta, pamatojoties uz klīniskajiem 

pierādījumiem, kas gūti klīniskajos 

pētījumos, kuri veidoti pēc īpašas shēmas 

atbilstoši tam, kāda pēc būtības ir 

attiecīgā veselības aprūpes tehnoloģija, 

vai rēķinoties ar citiem apsvērumiem. 

 Turklāt šī metodika: 

 a) ir piemērots mehānisms, ar kuru 

noteikt, vai rezultāts ir pacientu veselībai 

būtisks, pienācīgi ņemot vērā ietekmi un 

preferences, kas raksturīgas attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, tostarp 

pacientiem, ārstiem, regulatoriem, HTA 

struktūrām un veselības aprūpes 

tehnoloģiju izstrādātājiem; 
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 b) ir veidota, ņemot vērā iespējamās 

izmaiņas, kas saistītas ar attiecīgo 

salīdzinātāju valsts līmenī, jo aprūpes 

standarti strauji progresē. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Šā panta pirmās daļas a) punkta 

i) apakšpunktā minētie dati un 

pierādījumi ir tikai vislabākie pierādījumi, 

kas pieejami, iesniedzot pieteikumu veikt 

klīnisko novērtēšanu, un tie var būt arī 

dati no citiem avotiem, ne tikai no 

nejaušinātiem klīniskajiem pētījumiem. 

Pamatojums 

Būtu jānosaka, ka deleģētā akta sagatavošanas vajadzībām Komisija no veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātāja var pieprasīt tikai tos datus un pierādījumus, kas tam ir pieejami, 

iesniedzot pieteikumu. Pietiekamā līmenī būtu jānodrošina elastība, lai izstrādātāji varētu 

iesniegt vislabākos pierādījumus, kas viņiem uz attiecīgo brīdi ir pieejami, tostarp 

novērošanas pētījumu datus (gadījumu kontroles pētījumi, klīniskajā praksē veikti 

novērošanas pētījumi u. c.). 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

24. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Jebkurā gadījumā ES garantē 

stabilu un pastāvīgu publisko 

finansējumu saskaņā ar daudzgadu 

finanšu shēmu. 

 

Grozījums Nr.  63 

 

Regulas priekšlikums 

25. pants – 1. daļa – e punkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) atvieglina sadarbību ar Eiropas 

Zāļu aģentūru kopīgajā darbā attiecībā uz 

zālēm, arī attiecībā uz apmaiņu ar 

konfidenciālu informāciju; 

(e) atvieglo sadarbību ar Eiropas Zāļu 

aģentūru, ar kuru kopā ir jāstrādā pie 

zālēm, cita starpā arī attiecībā uz apmaiņu 

ar konfidenciālu informāciju. Apmaiņa ar 

konfidenciālu informāciju ir jāveic 

samērīgi un atbilstoši prasībām, kas 

noteiktas kopīgai klīniskajai novērtēšanai, 

un par to ir jāapspriežas ar veselības 

aprūpes tehnoloģijas izstrādātāju vai ar 

citām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām;  

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

26. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija, izmantojot atklātu 

uzaicinājumu iesniegt pieteikumus un pēc 

atklātajam uzaicinājumam noteiktajiem 

izraudzīšanās kritērijiem izraugoties 

piemērotas ieinteresēto personu 

organizācijas, izveido ieinteresēto personu 

tīklu. 

1. Komisija, izmantojot atklātu 

uzaicinājumu iesniegt pieteikumus un pēc 

atklātajam uzaicinājumam noteiktajiem 

izraudzīšanās kritērijiem izraugoties 

piemērotas ieinteresēto personu 

organizācijas, izveido ieinteresēto personu 

tīklu. Izvērtējot pieteikumus, Komisijas 

dienesti ņem vērā šādus kritērijus: 

 i) pierādījumi, kas apliecina, ka 

attiecīgā persona jau ir iesaistījusies vai 

plāno iesaistīties HTA izstrādē (darbības 

pārskati, darba plāni, nostājas dokumenti, 

aktīvas darba grupas, ES finansētas 

darbības); 

 ii) profesionālā kompetence, kas 

svarīga tīkla mērķiem ES līmenī; 

 iii) vairāku dalībvalstu ģeogrāfiskais 

tvērums, priekšroku dodot līdzsvarotam 

pārklājumam. 

 

Grozījums Nr.  65 
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Regulas priekšlikums 

26. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Pēc Koordinācijas grupas 

pieprasījuma Komisija aicina ieinteresēto 

personu tīkla izraudzītus pacientus un 

klīniskos ekspertus piedalīties 

Koordinācijas grupas sanāksmēs 

novērotāju statusā. 

4. Pēc Koordinācijas grupas 

pieprasījuma Komisija aicina ieinteresēto 

personu tīkla izraudzītus pacientu, 

klīniskos un citus ekspertus piedalīties 

Koordinācijas grupas sanāksmēs 

novērotāju statusā. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Pēc 33. panta 1. punktā norādītā 

pārejas perioda beigām veselības aprūpes 

jauntehnoloģiju apzināšanas process 

attiecībā uz zālēm notiek, pirms 

reģistrācijas apliecības pieteikuma 

iesniegšanas sniedzot EMA iepriekšēju 

paziņojumu par zālēm. 

Pamatojums 

Šis grozījums nozīmē, ka pēc pārejas perioda beigām šāds pētījums vairs nebūs vajadzīgs, jo 

sasaiste ar iepriekšminēto centralizēto tirdzniecības atļaujas procedūru (sk. HTA regulas 

priekšlikuma 5. panta 1. punktu un šajā atzinumā ierosināto 6. panta 1. punkta grozījumu, kā 

arī 17. un 18. apsvērumu) un iespēja veikt šo produktu kopīgu zinātnisku novērtējumu (sk. 

ierosināto 12. panta 4. punkta grozījumu) nodrošinās, ka Koordinācijas grupa par veselības 

aprūpes jauntehnoloģijām ir savlaicīgi informēta. 

 

Grozījums Nr.  67 

 

Regulas priekšlikums 

27. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Uz visiem konfidenciālajiem 

datiem, ko sniedzis ražotājs, attiecas 

nepārprotama vienošanās par 
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konfidencialitāti. Komisija nodrošina 

konfidenciālu datu aizsardzību pret 

nesankcionētu piekļuvi vai izpaušanu un 

garantē saglabāto datu integritāti, 

nepieļaujot to nejaušu vai nesankcionētu 

iznīcināšanu, nejaušu pazaudēšanu vai 

sagrozīšanu. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

32. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Sagatavojot šos īstenošanas aktus 

un deleģētos aktus, Komisija ņem vērā zāļu 

un medicīnisko ierīču nozaru atšķirīgās 

īpatnības. 

2. Sagatavojot šos īstenošanas aktus 

un deleģētos aktus, Komisija ņem vērā zāļu 

un medicīnisko ierīču nozaru atšķirīgās 

īpatnības un apsver EUnetHTA kopīgās 

rīcības pasākumu sakarā jau padarītā 

darba rezultātus. 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums sasaucas ar 3. un 25. apsvērumu. 
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