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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja atbalsta Komisijas priekšlikumu un vēlas, lai saskaņošana zāļu jomā 
būtu attiecināta arī uz cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu tirdzniecību.

Līdz šim saskaņoti Eiropas tiesību akti attiecas tikai uz nelielu daļu zāļu (aptuveni 20 %, t.i. 
zāles, par kurām saņemtas atļaujas saskaņā ar divām apstiprinātajām procedūrām 
"centralizēto" un "savstarpējās atzīšanas"). To zāļu tirdzniecība, kurām atļaujas piešķir vienīgi 
valstu līmenī, netiek reglamentēta ar Eiropas tiesību aktiem par pārmaiņām un šādām zālēm 
atļaujas piešķir saskaņā ar specifiskiem un atšķirīgiem valstu likumiem. Tas ir gan neefektīvi, 
gan arī dārgi, turklāt traucē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Šī direktīva nodrošinātu 
juridisku pamatu saskaņošanai un dotu iespēju pieņemt īstenošanas pasākumus ar 
komitoloģijas procedūru attiecībā uz visiem pārmaiņu veidiem. 

Referente atbalsta saskaņošanu, kas būs ļoti izdevīga gan patērētājiem, gan ražotājiem un 
nodrošinās ātru piekļuvi visjaunākajām zālēm visās dalībvalstīs. Nesaskaņotība attiecībā uz 
pārmaiņām līdz šim ir būtiski aizkavējusi procesu un mazinājusi efektivitāti, gan ekonomiskā 
ziņā, gan attiecībā uz veterinārmedicīnas nozares vajadzībām. Neloģiska ir arī situācija, kad 
produkta dzīves cikla visi posmi tiek saskaņoti, bet nav saskaņošanas attiecībā uz tam 
izdarītajām pārmaiņām.   

Tomēr, praksē panākot saskaņošanu, jābūt uzmanīgiem attiecībā uz izmaksām, kādas radīsies 
dalībvalstīm un attiecībā uz pienācīgu grafiku. Tik īsā laikā dalībvalstīm nevar prasīt mainīt 
iekšējos noteikumus, lai tie atbilstu šai direktīvai un turpmākām ar komitoloģijas procedūru 
pieņemtām izmaiņām, tas arī radīs pārāk augstas izmaksas. 

Saskaņā ar veikto ietekmes novērtējumu, sabiedriskām apspriešanām un dalībvalstu 
regulatīvo aģentūru iesniegtajām nostājām atzinuma sagatavotājas priekšlikumi attiecas uz 
sekojošiem jautājumiem:

Pirmkārt jāpanāk, lai saskaņošanas grafiks atbilstu atšķirībām starp dalībvalstīm sagatavotības 
ziņā. Saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem tiek prasīti dažādi termiņi un ir skaidrs, ka 
lielākā daļa dalībvalstu priekšroku dotu divu gadu transponēšanas periodam. Tas jāņem vērā, 
ja gribam lai saskaņošana patiešām tiktu īstenota praksē.  

Otrkārt mums vairāk jāuzsver, cik nepieciešama ir Parlamenta pārraudzība attiecībā uz tiesību 
aktiem, kas pieņemti ar komitoloģijas procedūru. Mums jāuzrauga likumdošanas process ar 
regulatīvo kontroles procedūru. 

Treškārt atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Parlamentam jāprasa, lai pārmaiņu regulas tiktu 
vienkāršotas. Par šo problēmu runāja vairāki sabiedrisko apspriešanu dalībnieki un mums 
jānodrošina, lai patlaban spēkā esošās pārmaiņu regulas neradītu nevajadzīgu birokrātisko 
slodzi dalībvalstīm, uzņēmumiem un pilsoņiem.
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GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Sabiedrības veselības, tiesiskās 
konsekvences un uzņēmumiem vajadzīgās 
paredzamības labad, visu tipu tirdzniecības 
atļauju pārmaiņas jāpakļauj harmonizētiem 
noteikumiem.

(6) Sabiedrības veselības, tiesiskās 
konsekvences, administratīvās slodzes 
mazināšanas un uzņēmumiem vajadzīgās 
paredzamības veicināšanas labad, visu tipu 
tirdzniecības atļauju pārmaiņas jāpakļauj 
harmonizētiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir jāpārskata administratīvās 
procedūras, kas noteiktas ar pārmaiņu 
regulām (EK regulām Nr. 1084/2003 un 
Nr. 1085/2003), īpašu uzmanību pievēršot 
administratīvo procedūru vienkāršošanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais 
līdz [12 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā]. Dalībvalstis nekavējoties Komisijai 
dara zināmus minēto tiesību aktu 
noteikumus un minēto aktu un šīs 
direktīvas atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un 
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 
[24 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā]. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai 
minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto 
noteikumu un šīs direktīvas atbilstību 
tabulu.

Or. en
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