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Grozījums Nr. 43
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
-

Ierosinājums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir noraidāms, jo tajā ir paustas tikai farmācijas rūpniecības intereses, 
nerēķinoties ar dalībvalstu tiesībām un galu galā upurējot slimnieku intereses. Dalībvalstīm 
tiek uzlikti žņaugi (noteikti īsāki pārbaudes termiņi, nesamērīgas sankcijas, stingras 
paziņošanas prasības), kamēr farmācijas uzņēmumi var noteikt augstāku cenu, izmantojot 
procedūru, kas pieļauj piekrišanu klusuciešot. Komisijai ir jāiesniedz no jauna līdzsvarots 
priekšlikums.

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. un 168. pantu,

Or. fr

Pamatojums

Šis priekšlikums neattiecas uz jebkādu preču brīvu apriti, bet gan uz zāļu brīvu apriti un zāļu 
cenas noteikšanu — otrais aspekts ir dalībvalstu kompetencē un ir saistīts ar sabiedrības 
veselības jomu. Tādēļ juridiskais pamats jāpapildina, pievienojot LESD 168. pantu.

Grozījums Nr. 45
Alda Sousa
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Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 168. panta 7. punktu 
un 114. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 46
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai ņemtu vērā farmācijas līdzekļu 
tirgus un dalībvalstu zāļu izdevumu 
rīcībpolitikas attīstību, nepieciešams 
būtiski grozīt visas galvenās 
Direktīvas 89/105/EEK normas. Tāpēc 
skaidrības labad Direktīva 89/105/EEK 
būtu jāaizstāj.

(2) Lai ņemtu vērā farmācijas līdzekļu 
tirgus un dalībvalstu zāļu izdevumu 
rīcībpolitikas attīstību, nepieciešams 
būtiski grozīt visas galvenās 
Direktīvas 89/105/EEK normas. Tāpēc 
skaidrības labad Direktīva 89/105/EEK 
būtu jāgroza.

Or. lt
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Grozījums Nr. 48
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 
pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Galvenokārt šādu pasākumu 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka par saprātīgu cenu ir 
pieejami pietiekami zāļu krājumi un ka 
vienlaikus ir nodrošināta publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu finansiālā 
stabilitāte.

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 
pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Šādu pasākumu galvenais 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka ar vienādiem nosacījumiem 
visiem ES iedzīvotājiem par saprātīgu cenu 
ir pieejami pietiekami zāļu krājumi un ka 
vienlaikus ir nodrošināta publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu finansiālā 
stabilitāte. PVO svarīgo zāļu sarakstā 
iekļautajām zālēm ir jābūt pieejamām 
slimniekiem visās dalībvalstīs neatkarīgi 
no tirgus lieluma.  

Or. sl

Grozījums Nr. 49
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 
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pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Galvenokārt šādu pasākumu 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka par saprātīgu cenu ir 
pieejami pietiekami zāļu krājumi un ka 
vienlaikus ir nodrošināta publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu 
finansiālā stabilitāte.

pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Šādu pasākumu galvenais 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka visiem iedzīvotājiem par 
saprātīgu cenu ir pieejami pietiekami 
iedarbīgu zāļu krājumi un ka vienlaikus 
visiem ir nodrošināta vienlīdzīga piekļuve 
augstas kvalitātes veselības aprūpei.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 
pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Galvenokārt šādu pasākumu 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka par saprātīgu cenu ir 
pieejami pietiekami zāļu krājumi un ka 
vienlaikus ir nodrošināta publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu finansiālā 
stabilitāte.

(4) Dalībvalstis pēdējo gadu desmitu laikā 
ir saskārušās ar farmaceitisko izdevumu 
pakāpenisku pieaugumu, tādēļ, lai 
publiskajās veselības apdrošināšanas 
sistēmās pārvaldītu zāļu patēriņu, ir 
pieņemtas arvien novatoriskākas un 
sarežģītākas rīcībpolitikas. Konkrētāk, 
dalībvalstu pārvaldes iestādes ir īstenojušas 
plašu tādu pasākumu klāstu, ar ko kontrolē 
zāļu parakstīšanu, reglamentē to cenas vai 
noteic to publiskās finansēšanas 
nosacījumus. Šādu pasākumu galvenais 
mērķis ir veicināt sabiedrības veselību, 
nodrošinot, ka par saprātīgu cenu ir 
pieejami pietiekami zāļu krājumi un ka 
vienlaikus ir nodrošināta publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu finansiālā 
stabilitāte. Minētajiem pasākumiem arī 
jāveicina pētniecība un izstrāde, kā arī 
jaunu zāļu radīšana, vienlaikus ņemot 
vērā inovācijas medicīnas jomā.
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Or. fr

Pamatojums

Inovācijas veselības aprūpes jomā sniedz ievērojamas priekšrocības slimniekiem un uzlabo 
veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un noturību.

Grozījums Nr. 51
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Atšķirīgie dalībvalstu pasākumi var 
traucēt vai apgrūtināt Savienības iekšējo 
tirdzniecību ar zālēm, vai arī traucēt 
konkurenci, tādējādi tieši ietekmējot 
iekšējā zāļu tirgus darbību.

(5) Atšķirīgie dalībvalstu pasākumi var 
traucēt vai apgrūtināt Savienības iekšējo 
tirdzniecību ar zālēm, tādējādi tieši 
ietekmējot iekšējā zāļu tirgus darbību.

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā dalībvalstu pasākumi attiecībā uz 
zāļu patēriņa pārvaldību, cenu regulēšanu 
vai publiskā finansējuma nosacījumu 
noteikšanu ir atšķirīgi, ir nepieciešams 
precizēt Direktīvu 89/105/EEK. Šīs 
direktīvas darbības jomā vajadzētu būt 
visiem dalībvalstu izstrādātajiem 
pasākumiem, kas var ietekmēt iekšējo 
tirgu. Kopš Direktīvas 89/105/EEK 
pieņemšanas cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūras ir attīstījušās, 
kļūdamas sarežģītākas. Lai gan dažas 
dalībvalstis Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomu ir interpretējušas 

(8) Tā kā dalībvalstu pasākumi attiecībā uz 
zāļu patēriņa pārvaldību, cenu regulēšanu 
vai publiskā finansējuma nosacījumu 
noteikšanu ir atšķirīgi, ir nepieciešams 
precizēt Direktīvu 89/105/EEK. Šīs 
direktīvas darbības jomā vajadzētu būt 
visiem dalībvalstu izstrādātajiem 
pasākumiem, kas var ietekmēt iekšējo 
tirgu. Kopš Direktīvas 89/105/EEK 
pieņemšanas cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūras ir attīstījušās, 
kļūdamas sarežģītākas. Lai gan dažas 
dalībvalstis Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomu ir interpretējušas 
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ierobežojoši, Tiesa ir spriedusi, ka, ņemot 
vērā minētās direktīvas mērķus un 
nepieciešamību nodrošināt tās efektivitāti, 
minētās cenu veidošanas un kompensācijas 
procedūras ietilpst Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomā. Tādēļ šajā direktīvā 
vajadzētu būt ņemtai vērā dalībvalstu cenu 
noteikšanas un kompensācijas 
rīcībpolitikas attīstībai. Ņemot vērā, ka 
publiskā iepirkuma un brīvprātīgu 
līgumisku nolīgumu jomu reglamentē īpaši 
noteikumi un procedūras, no šīs direktīvas 
darbības jomas būtu jāizslēdz dalībvalstu 
pasākumi, kas saistīti ar publisko 
iepirkumu un brīvprātīgām līgumiskām 
vienošanām.

ierobežojoši, Tiesa ir spriedusi, ka, ņemot 
vērā minētās direktīvas mērķus un 
nepieciešamību nodrošināt tās efektivitāti, 
minētās cenu veidošanas un kompensācijas 
procedūras ietilpst Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomā. Tādēļ šajā direktīvā 
vajadzētu būt ņemtai vērā dalībvalstu cenu 
noteikšanas un kompensācijas 
rīcībpolitikas attīstībai. Neraugoties uz to, 
ka publiskā iepirkuma un brīvprātīgu 
līgumisku vienošanos jomu reglamentē 
īpaši noteikumi un procedūras, no šīs 
direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz 
dalībvalstu pasākumi, kas saistīti ar 
publisko iepirkumu un brīvprātīgas 
līgumiskas vienošanās gadījumiem, tikai 
tad, ja līgumiskās vienošanās vienlīdz ļauj 
izpaust zāļu pārdošanas cenu, kam 
apdrošinātās personas piešķir ārkārtīgi 
lielu nozīmi. Ārstiem un farmaceitiem kā 
zāļu izplatītājiem skaidri jāapzinās zāļu 
izmaksas, kas jāsedz slimniekiem un 
veselības aprūpes sistēmām, lai varētu 
izraudzīties ekonomiski visizdevīgākās 
zāles neatkarīgi no vienošanās veida.

Or. de

Grozījums Nr. 53
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, ar ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes, un ar šiem pasākumiem būtu 
jānodrošina pietiekama tiesiskā 
aizsardzība skartajiem uzņēmumiem, arī 

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, ar ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes. Šīs prasības būtu vienlīdz 
jāattiecina uz konkrētu zāļu parakstīšanas 
kontrolēšanai vai veicināšanai 
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aizsardzība tiesā. Šīs prasības būtu vienlīdz 
jāattiecina uz konkrētu zāļu parakstīšanas 
kontrolēšanai vai veicināšanai 
paredzētajiem dalībvalstu, reģionāliem vai 
vietējiem pasākumiem, jo ar šādiem 
pasākumiem arī nosaka zāļu faktisko 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmās.

paredzētajiem dalībvalstu, reģionāliem vai 
vietējiem pasākumiem, jo ar šādiem 
pasākumiem arī nosaka zāļu faktisko 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmās.

Or. fr

Pamatojums

Tiesa savā spriedumā lietā C-62/09 atļāva pasākumus, ar ko uzrauga vai sekmē konkrētu zāļu 
parakstīšanu. Turklāt šie pasākumi neietekmē lēmumus iekļaut zāles valsts veselības 
apdrošināšanas sistēmu darbības jomā. Šāds priekšlikums ļautu iesniegt pieteikumus arī visu 
konkurējošo zāļu ražotājiem, tādējādi radot no administratīvā un juridiskā viedokļa pārāk 
sarežģītu situāciju.

Grozījums Nr. 54
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, ar ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes, un ar šiem pasākumiem būtu 
jānodrošina pietiekama tiesiskā aizsardzība 
skartajiem uzņēmumiem, arī aizsardzība 
tiesā. Šīs prasības būtu vienlīdz jāattiecina 
uz konkrētu zāļu parakstīšanas 
kontrolēšanai vai veicināšanai 
paredzētajiem dalībvalstu, reģionāliem vai 
vietējiem pasākumiem, jo ar šādiem 
pasākumiem arī nosaka zāļu faktisko 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmās.

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, tostarp iespējamie ieteikumi, ar 
ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes, un ar šiem pasākumiem būtu 
jānodrošina pietiekama tiesiskā aizsardzība 
skartajiem uzņēmumiem, arī aizsardzība 
tiesā. Šīs prasības būtu vienlīdz jāattiecina 
uz konkrētu zāļu parakstīšanas 
kontrolēšanai vai veicināšanai 
paredzētajiem dalībvalstu, reģionāliem vai 
vietējiem pasākumiem, jo ar šādiem 
pasākumiem arī nosaka zāļu faktisko 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmās.

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, ar ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes, un ar šiem pasākumiem būtu 
jānodrošina pietiekama tiesiskā 
aizsardzība skartajiem uzņēmumiem, arī 
aizsardzība tiesā. Šīs prasības būtu 
vienlīdz jāattiecina uz konkrētu zāļu 
parakstīšanas kontrolēšanai vai 
veicināšanai paredzētajiem dalībvalstu, 
reģionāliem vai vietējiem pasākumiem, jo 
ar šādiem pasākumiem arī nosaka zāļu 
faktisko segumu veselības apdrošināšanas 
sistēmās.

(9) Visi pasākumi, ar ko tieši vai netieši 
reglamentē zāļu cenas, kā arī jebkuri 
pasākumi, ar ko nosaka publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu seguma 
attiecināšanu uz zālēm, būtu jāpamato ar 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem, 
kuri nav atkarīgi no izstrādājuma 
izcelsmes. Šīs prasības būtu vienlīdz 
jāattiecina uz konkrētu zāļu parakstīšanas 
kontrolēšanai vai veicināšanai 
paredzētajiem dalībvalstu, reģionāliem vai 
vietējiem pasākumiem, jo ar šādiem 
pasākumiem arī nosaka zāļu faktisko 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmās.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Kritērijus, pamatojoties uz kuriem, 
pieņem jebkuru lēmumu tieši vai netieši 
reglamentēt zāļu cenu, kā arī jebkurus 
pasākumus, ar kuriem nosaka, cik lielā 
mērā šīs izmaksas sedz publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas, vajadzētu 
papildināt ar neapmierinātu medicīnisko 
vajadzību, klīnisko un sociālo ieguvumu 
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un inovāciju novērtējumu, kā noteikts 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejas 2012. gada 12. jūnija atzinumā 
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par to pasākumu 
pārredzamību, ar kuriem reglamentē 
cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to 
iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā1. Šādos 
kritērijos vajadzētu paredzēt arī vismazāk 
aizsargātu iedzīvotāju grupu aizsardzību.
_____________
1 OV C 299, 4.10.2012., 83. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 57
Karin Kadenbach

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Pieteikumi par zāļu cenu 
apstiprināšanu vai to seguma noteikšanu 
veselības apdrošināšanas sistēmā 
nedrīkstētu kavēt attiecīgā izstrādājuma 
laišanu tirgū ilgāk par nepieciešamo laiku. 
Tādēļ šajā direktīvā vēlams paredzēt 
obligātus termiņus, kuru laikā dalībvalstīm 
būtu jāpieņem lēmumi. Būtu lietderīgi 
paredzēto termiņu sākumu noteikt ar 
pieteikuma saņemšanu, savukārt beigas —
ar attiecīgā lēmuma stāšanos spēkā. Šiem 
termiņiem būtu jāattiecas uz visiem 
ekspertu izvērtējumiem, tostarp attiecīgā 
gadījumā veselības aprūpes tehnoloģiju 
izvērtējumiem, un visiem 
administratīvajiem pasākumiem, kas 
vajadzīgi, lai lēmums būtu pieņemts un 
juridiski stātos spēkā.

(10) Pieteikumi par zāļu cenu 
apstiprināšanu vai to seguma noteikšanu 
veselības apdrošināšanas sistēmā 
nedrīkstētu kavēt attiecīgā izstrādājuma 
laišanu tirgū ilgāk par nepieciešamo laiku. 
Tādēļ šajā direktīvā vēlams paredzēt 
obligātus termiņus, kuru laikā dalībvalstīm 
būtu jāpieņem lēmumi. Būtu lietderīgi 
paredzēto termiņu sākumu noteikt ar 
pieteikuma saņemšanu, savukārt beigas —
ar attiecīgā lēmuma stāšanos spēkā. Šiem 
termiņiem būtu jāattiecas uz visiem 
ieteikumiem un ekspertu izvērtējumiem, 
tostarp attiecīgā gadījumā veselības 
aprūpes tehnoloģiju izvērtējumiem, un 
visiem administratīvajiem pasākumiem, 
kas vajadzīgi, lai lēmums būtu pieņemts un 
juridiski stātos spēkā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā 89/105/EEK noteiktie 
termiņi attiecībā uz zāļu iekļaušanu 
veselības apdrošināšanas sistēmās ir 
obligāti, kā to precizējusi Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra. Pieredze 
liecina, ka šie termiņi ne vienmēr tiek 
ievēroti un ka nepieciešams nodrošināt 
tiesisko noteiktību un pilnveidot 
procedurālos noteikumus par zāļu 
iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmu tvērumā darbotos efektīvāk. Tādēļ 
būtu jāgādā par to, lai darbotos efektīva
un ātrdarbīga tiesiskās aizsardzības 
procedūra.

(11) Direktīvā 89/105/EEK noteiktie 
termiņi attiecībā uz zāļu iekļaušanu 
veselības apdrošināšanas sistēmās ir 
obligāti, kā to precizējusi Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra. Pieredze 
liecina, ka šie termiņi ne vienmēr tiek 
ievēroti un ka nepieciešams nodrošināt 
tiesisko noteiktību un pilnveidot 
procedurālos noteikumus par zāļu 
iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmu tvērumā darbotos efektīvāk. Tādēļ 
būtu jāierosina efektīvas un ātrdarbīgas
tiesiskās aizsardzības procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Direktīvā 89/105/EEK noteiktie 
termiņi attiecībā uz zāļu iekļaušanu 
veselības apdrošināšanas sistēmās ir 
obligāti, kā to precizējusi Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra. Pieredze 
liecina, ka šie termiņi ne vienmēr tiek 
ievēroti un ka nepieciešams nodrošināt 
tiesisko noteiktību un pilnveidot 
procedurālos noteikumus par zāļu 
iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmu tvērumā darbotos efektīvāk. Tādēļ 
būtu jāgādā par to, lai darbotos efektīva

(11) Direktīvā 89/105/EEK noteiktie 
termiņi attiecībā uz zāļu iekļaušanu 
veselības apdrošināšanas sistēmās ir 
obligāti, kā to precizējusi Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūra. Pieredze 
liecina, ka šie termiņi ne vienmēr tiek 
ievēroti un ka nepieciešams nodrošināt 
tiesisko noteiktību un pilnveidot 
procedurālos noteikumus par zāļu 
iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmu tvērumā darbotos efektīvāk. Tādēļ 
būtu jāierosina efektīvi un ātrdarbīgi
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un ātrdarbīga tiesiskās aizsardzības 
procedūra.

atlīdzības pasākumi.

Or. fr

Pamatojums

Dalībvalstīs jau pastāv tiesiskās aizsardzības procedūras, tostarp lietu iztiesāšanas 
procedūras. Turklāt šīs procedūras ir dalībvalstu kompetencē un neietilpst šīs direktīvas 
darbības jomā, kas skar administratīvās procedūras, saskaņā ar kurām apstiprina zāļu cenu 
un atļauj veselības apdrošināšanas sistēmām kompensēt radušās izmaksas.

Grozījums Nr. 60
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisija paziņojumā “Farmācijas 
nozares izmeklēšanas ziņojuma 
kopsavilkums” norādīja, ka cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūras 
bieži vien nevajadzīgi kavē ģenerisku zāļu 
laišanu Savienības tirgos. Ja references 
izstrādājuma cena jau ir noteikta un tas ir 
iekļauts veselības apdrošināšanas sistēmā, 
lai apstiprinātu ģenerisku zāļu cenas un to 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmā, 
nebūtu vajadzīgs jauns vai sīki izstrādāts 
izvērtējums. Tādēļ attiecībā uz ģeneriskām 
zālēm šajos gadījumos ir lietderīgi paredzēt 
īsākus termiņus.

(12) Komisija paziņojumā „Farmācijas 
nozares izmeklēšanas ziņojuma 
kopsavilkums” norādīja, ka cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūras 
bieži vien nevajadzīgi kavē ģenerisku zāļu 
vai bioloģiski līdzīgu zāļu laišanu 
Savienības tirgos. Ja references 
izstrādājuma cena jau ir noteikta un tas ir 
iekļauts veselības apdrošināšanas sistēmā, 
lai apstiprinātu ģenerisku zāļu vai 
bioloģiski līdzīgu zāļu cenas un to segumu 
veselības apdrošināšanas sistēmā, nebūtu 
vajadzīgs jauns vai sīki izstrādāts 
izvērtējums. Tādēļ attiecībā uz ģeneriskām 
zālēm vai bioloģiski līdzīgām zālēm šajos 
gadījumos ir lietderīgi paredzēt īsākus 
termiņus.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Komisija paziņojumā “Farmācijas 
nozares izmeklēšanas ziņojuma 
kopsavilkums” norādīja, ka cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūras 
bieži vien nevajadzīgi kavē ģenerisku zāļu 
laišanu Savienības tirgos. Ja references 
izstrādājuma cena jau ir noteikta un tas ir 
iekļauts veselības apdrošināšanas sistēmā, 
lai apstiprinātu ģenerisku zāļu cenas un to 
segumu veselības apdrošināšanas sistēmā, 
nebūtu vajadzīgs jauns vai sīki izstrādāts 
izvērtējums. Tādēļ attiecībā uz ģeneriskām 
zālēm šajos gadījumos ir lietderīgi paredzēt 
īsākus termiņus.

(12) Komisija paziņojumā „Farmācijas 
nozares izmeklēšanas ziņojuma 
kopsavilkums” norādīja, ka cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūras 
bieži vien nevajadzīgi kavē ģenerisku zāļu 
laišanu Savienības tirgos. Ja references 
izstrādājums būtiski neatšķiras Direktīvas 
2001/83/EK nozīmē, tā cena jau ir noteikta 
un tas ir iekļauts veselības apdrošināšanas 
sistēmā, lai apstiprinātu ģenerisku zāļu 
cenas un to segumu veselības 
apdrošināšanas sistēmā, nebūtu vajadzīgs 
jauns vai sīki izstrādāts izvērtējums. Tādēļ 
attiecībā uz ģeneriskām zālēm šajos 
gadījumos ir lietderīgi paredzēt īsākus 
termiņus. Ja ģeneriskās zāles atšķiras no 
references zālēm, piemēram, iepakojuma 
vai terapeitisko indikāciju ziņā, 
dalībvalstis var paredzēt to atkārtotu 
izvērtēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Kaut arī vajadzētu paātrināt lēmumu pieņemšanu saistībā ar ģeneriskajām zālēm, kuru 
references zāles jau ir izvērtētas, tomēr ir jānodrošina iespēja pārbaudīt ģeneriskās zāles, kas 
būtiski atšķiras no references izstrādājuma. Dažas ģeneriskās zāles var atšķirties iepakojuma 
vai terapeitisko indikāciju ziņā no references izstrādājuma.

Grozījums Nr. 62
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tā kā tiesu procesi dalībvalstīs bieži 
vien ir ilgi un tas bieži vien attur skartos 
uzņēmumus sākt tiesvedību, dalībvalstīs 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
nav visā pilnībā palīdzējuši nodrošināt 
termiņu ievērošanu. Tādēļ ir nepieciešami 

svītrots
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efektīvi cenu veidošanas un 
kompensācijas lēmumu termiņu 
ievērošanas kontroles un izpildes 
nodrošināšanas mehānismi.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tā kā tiesu procesi dalībvalstīs bieži 
vien ir ilgi un tas bieži vien attur skartos 
uzņēmumus sākt tiesvedību, dalībvalstīs 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
nav visā pilnībā palīdzējuši nodrošināt 
termiņu ievērošanu. Tādēļ ir nepieciešami 
efektīvi cenu veidošanas un 
kompensācijas lēmumu termiņu 
ievērošanas kontroles un izpildes 
nodrošināšanas mehānismi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tiesiskās aizsardzības procedūras, tostarp lietu iztiesāšanas procedūras, ir dalībvalstu 
kompetencē un neietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kas skar administratīvās procedūras, 
saskaņā ar kurām apstiprina zāļu cenu un atļauj veselības apdrošināšanas sistēmām 
kompensēt radušās izmaksas.

Grozījums Nr. 64
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tā kā tiesu procesi dalībvalstīs bieži 
vien ir ilgi un tas bieži vien attur skartos 

svītrots
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uzņēmumus sākt tiesvedību, dalībvalstīs 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
nav visā pilnībā palīdzējuši nodrošināt 
termiņu ievērošanu. Tādēļ ir nepieciešami 
efektīvi cenu veidošanas un 
kompensācijas lēmumu termiņu 
ievērošanas kontroles un izpildes 
nodrošināšanas mehānismi.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp zāļu retu slimību ārstēšanai un 
ģenerisko vai bioloģiski līdzīgu zāļu 
bioekvivalenci references produktam,
apstiprina tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
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kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

kompensācijas procedūrās, ja radušās 
pamatotas atrunas, balstoties uz nule 
saņemtajiem atzinumiem, dalībvalstīm 
atkārtoti jāvērtē tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanas pamatelementi, tostarp zāļu 
kvalitāte, drošums, iedarbīgums vai 
bioekvivalence.

Or. sl

Grozījums Nr. 67
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi (zāļu 
kvalitāte, drošums, iedarbīgums vai 
bioekvivalence). Dalībvalstīm jābūt 
pilnībā pieejamiem datiem, ko 
tirdzniecības atļaujas izsniedzēja iestāde 
izmanto, izvērtējot šos elementus, lai 
novērtētu zāļu relatīvo drošumu, 
iedarbīgumu un efektivitāti veselības 
apdrošināšanas sistēmas kontekstā. 
Kompetentajām iestādēm arī ir tiesības 
pieprasīt papildu informāciju saistībā ar 
to novērtēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam un bioloģiski līdzīgu 
zāļu līdzību apstiprina tirdzniecības 
atļaujas piešķiršanas procedūrā un 
dalībvalstīm jābūt pilnībā pieejamiem 
datiem, ko izmanto atļaujas piešķiršanas 
procedūrā, lai tās varētu izvērtēt zāļu
relatīvo drošumu un iedarbīgumu saistībā 
ar cenas noteikšanas un kompensācijas 
procedūrām.

Or. fr

Pamatojums

Tieši īpašu noteikumu ieviešana attiecībā uz ģeneriskajām zālēm nodrošina pievienoto vērtību 
šai pārskatītajai redakcijai. Tomēr, lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp bioterapijas 
līdzekļus, papildu bioekvivalencei ir jāievieš bioloģiskās līdzības jēdziens.

Grozījums Nr. 69
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

(14) Apliecināto zāļu kvalitāti, drošumu un 
efektivitāti, tostarp ģenerisko zāļu 
bioekvivalenci references produktam 
pārbauda tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā. Tādēļ cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūrās 
dalībvalstīm nebūtu atkārtoti jāvērtē 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
pamatelementi (kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioloģiska līdzība), 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums, bioekvivalence vai bioloģiska 
līdzība. Tomēr dalībvalstīm jābūt pilnībā 
pieejamiem datiem, ko izmantojušas 
tirdzniecības atļaujas izsniedzējas 
iestādes, lai tās varētu izvērtēt zāļu 
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relatīvo drošumu, iedarbīgumu un 
efektivitāti saistībā ar to iekļaušanu 
obligātās veselības apdrošināšanas 
sistēmas darbības jomā. Kompetentajām 
iestādēm vajadzētu arī dot iespēju zāļu 
novērtēšanas vajadzībām iekļaut vai radīt 
atbilstošus papildu datus.

Or. fr

Pamatojums

Nepareizi interpretējot šo apsvērumu, dalībvalstīm var būt liegta iespēja izmantot datus vai 
pieprasīt papildu datus, kuri tām vajadzīgi zāļu relatīvā riska un ieguvumu samēra un 
relatīvās efektivitātes novērtēšanai salīdzinājumā ar zālēm, kuru izmaksas sedz valsts 
veselības apdrošināšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 70
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence.

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci 
references produktam apstiprina 
tirdzniecības atļaujas piešķiršanas 
procedūrā. Tādēļ cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrās dalībvalstīm 
nebūtu atkārtoti jāvērtē tirdzniecības 
atļaujas izsniegšanas pamatelementi, 
tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums vai bioekvivalence. Tāpat 
gadījumos, kad runa ir par zālēm reti 
sastopamu slimību ārstēšanai, dalībvalstis 
atkārtoti nevērtē kritērijus, pēc kuriem 
nosaka, ka zāles ir paredzētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai.

Or. fr

Pamatojums

Nebūtu pieņemami valsts līmenī apšaubīt šo zāļu ārstniecisko pievienoto vērtību, jo šāda 
pievienotā vērtība ir būtisks priekšnosacījums to atzīšanai ES līmenī. Šāds skaidrojums nebūt 
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nav pretrunā valsts iestāžu lēmumam atlīdzināt vai neatlīdzināt izmaksas, kas radušās, 
lietojot zāles retu slimību ārstēšanai, bet drīzāk mudinātu valsts iestādes biežāk izmantot 
Eiropas līmenī gūto pieredzi.

Grozījums Nr. 71
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 
pietiekams pamats atteikt, apturēt vai 
atsaukt tirdzniecības atļauju. Arī 
pieteikumi, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumi, ar kuriem 
reglamentē zāļu cenas vai nosaka to 
apdrošināšanas segumu veselības 
apdrošināšanas sistēmās, būtu jāuzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
nodrošināšanas. Izskatot pieteikumu par 
ģeneriskām zālēm, kas ražotas vai laistas 
tirgū ar attiecīgo iestāžu lēmumu, par 
minētajām procedūrām atbildīgajām 
dalībvalstu iestādēm nebūtu jāpieprasa 
informācija par references zāļu patenta 
statusu un nebūtu jāpēta, cik pamatots ir 
apgalvojums par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpšanu. Tādējādi intelektuālā 
īpašuma tiesību jautājumiem nevajadzētu 
ne pārklāties ar cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrām dalībvalstīs, ne 
arī tās kavēt.

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 
pietiekams pamats atteikt, apturēt vai 
atsaukt tirdzniecības atļauju. Arī 
pieteikumi, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumi, ar kuriem 
reglamentē zāļu cenas vai nosaka to 
apdrošināšanas segumu veselības 
apdrošināšanas sistēmās, būtu jāuzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
nodrošināšanas. Izskatot pieteikumu par 
ģeneriskām zālēm, kas ražotas vai laistas 
tirgū ar attiecīgo iestāžu lēmumu, par 
minētajām procedūrām atbildīgajām 
dalībvalstu iestādēm nebūtu jāpieprasa 
informācija par references zāļu patenta 
statusu un nebūtu jāpēta, cik pamatots ir 
apgalvojums par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpšanu. Tādējādi intelektuālā 
īpašuma tiesību jautājumi nevarētu 
ietekmēt vai kavēt ģenerisko zāļu cenas 
noteikšanu un kompensācijas procedūras
dalībvalstīs.

Or. fr

Pamatojums

Skaidrojums, ka šī procedūra attiecas tikai uz ģeneriskajām zālēm.

Grozījums Nr. 72
Zofija Mazej Kukovič
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Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 
pietiekams pamats atteikt, apturēt vai 
atsaukt tirdzniecības atļauju. Arī 
pieteikumi, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumi, ar kuriem 
reglamentē zāļu cenas vai nosaka to 
apdrošināšanas segumu veselības 
apdrošināšanas sistēmās, būtu jāuzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
nodrošināšanas. Izskatot pieteikumu par 
ģeneriskām zālēm, kas ražotas vai laistas 
tirgū ar attiecīgo iestāžu lēmumu, par 
minētajām procedūrām atbildīgajām 
dalībvalstu iestādēm nebūtu jāpieprasa 
informācija par references zāļu patenta 
statusu un nebūtu jāpēta, cik pamatots ir 
apgalvojums par intelektuālā īpašuma 
tiesību pārkāpšanu. Tādējādi intelektuālā 
īpašuma tiesību jautājumiem nevajadzētu 
ne pārklāties ar cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrām dalībvalstīs, ne 
arī tās kavēt.

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 
pietiekams pamats atteikt, apturēt vai 
atsaukt tirdzniecības atļauju. Arī 
pieteikumi, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumi, ar kuriem 
reglamentē zāļu cenas vai nosaka to 
apdrošināšanas segumu veselības 
apdrošināšanas sistēmās, būtu jāuzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
nodrošināšanas. Izskatot pieteikumu par 
bioloģiski līdzvērtīgām ģeneriskām zālēm, 
kas ražotas vai laistas tirgū pēc attiecīgo 
iestāžu lēmuma pieņemšanas, par 
minētajām procedūrām atbildīgajām 
dalībvalstu iestādēm nebūtu jāpieprasa 
informācija par references zāļu patenta 
statusu, bet tām vajadzētu atļaut 
noskaidrot, cik pamatots ir apgalvojums 
par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpšanu. Nedrīkst aizliegt dalībvalstīm 
veikt šo pienākumu. Neskarot dalībvalstu 
pienākumu izskatīt informāciju, 
intelektuālā īpašuma tiesību jautājumi 
nevarētu ietekmēt vai kavēt cenas 
noteikšanas un kompensācijas procedūras
dalībvalstīs.

Or. sl

Grozījums Nr. 73
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
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attiecīgo dokumentu un informācijas 
publiska pieejamība atbilstošā izdevumā 
saskaņā ar valsts praksi, un tas varētu būt 
arī elektroniskā un tiešsaistes formātā. 
Publicējot šādu informāciju, tām 
jārūpējas par to, lai sniegtie dati būtu 
saprātīgā daudzumā un neradītu draudus 
ES konkurētspējai. 

Or. sl

Grozījums Nr. 74
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) ) Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
dokumentu un informācijas publiska 
pieejamība atbilstošā izdevumā saskaņā 
ar valsts praksi, un tam vajadzētu būt arī 
elektroniskā un tiešsaistes formātā.

Or. en

Grozījums Nr. 75
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Valsts iestāžu lēmumu pieņemšanas 
pārredzamība, integritāte un neatkarība 
būtu jānodrošina, publiski norādot 
attiecīgās kompetentās iestādes un 
procedūras posmus, kas vajadzīgi, lai 
pieņemtu lēmumu par cenas noteikšanu 
un kompensāciju.

Or. sl
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Grozījums Nr. 76
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Lēmumu pieņemšanas 
pārredzamības, integritātes un 
neatkarības principu ievērošanu vajadzētu 
nodrošināt dalībvalstu kompetentajām 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par cenas 
noteikšanas un kompensācijas lēmumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstis bieži grozījušas savas 
veselības apdrošināšanas shēmas vai 
apstiprinājušas jaunus pasākumus, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma. Tādēļ nepieciešams iedibināt 
informatīvus mehānismus, kas paredzēti, 
lai, no vienas puses, nodrošinātu 
apspriešanos ar ieinteresētajām 
personām, un, no otras puses, atvieglotu 
priekšdialogu ar Komisiju par darbu pie 
šīs direktīvas.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 78
Alda Sousa
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Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Dalībvalstis bieži grozījušas savas 
veselības apdrošināšanas shēmas vai 
apstiprinājušas jaunus pasākumus, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma. Tādēļ nepieciešams iedibināt 
informatīvus mehānismus, kas paredzēti, 
lai, no vienas puses, nodrošinātu 
apspriešanos ar ieinteresētajām personām, 
un, no otras puses, atvieglotu priekšdialogu 
ar Komisiju par darbu pie šīs direktīvas.

(16) Dalībvalstis bieži grozījušas savas 
veselības apdrošināšanas shēmas vai 
apstiprinājušas jaunus pasākumus, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma. Tādēļ nepieciešams iedibināt 
informatīvus mehānismus, kas paredzēti, 
lai, no vienas puses, nodrošinātu 
apspriešanos ar ieinteresētajām personām, 
tostarp slimnieku un patērētāju 
organizācijām, un, no otras puses, 
atvieglotu priekšdialogu ar Komisiju par 
darbu pie šīs direktīvas.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 
kopīgo politisko deklarāciju par 
2011. gada 28. septembra skaidrojošajiem 
dokumentiem, dalībvalstis ir apņēmušās 
paziņojumam par transponēšanas 
pasākumiem, ja tas pamatoti, pievienot 
vienu vai vairākus dokumentus ar 
skaidrojumu par direktīvas komponentu 
attiecībām ar dalībvalstu transponēšanas 
instrumentu attiecīgajām daļām. 
Likumdevējs uzskata, ka attiecībā uz šo 
direktīvu šādus dokumentus nosūtīt ir 
attaisnoti.

svītrots

Or. cs
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Grozījums Nr. 80
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts, 
reģionālie vai vietējie pasākumi, kas 
noteikti normatīvos vai administratīvos 
aktos un domāti cilvēkiem paredzēto zāļu 
cenu kontrolēšanai vai to zāļu sortimenta 
noteikšanai, kuras sedz publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas, tostarp minētā 
seguma apjoms un nosacījumi, atbilst šīs 
direktīvas prasībām.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi valsts, 
reģionālie vai vietējie pasākumi, kas 
noteikti normatīvos vai administratīvos 
aktos un domāti cilvēkiem paredzēto zāļu 
cenu kontrolēšanai vai to zāļu sortimenta 
noteikšanai, kuru izmaksas sedz publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmas, tostarp 
minētā seguma apjoms un nosacījumi, 
atbilst šīs direktīvas prasībām. Dalībvalstis 
rūpējas par to, lai minētie pasākumi 
nedublētos attiecīgo valstu reģionu vai 
vietējā līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs veselības aprūpi vienlaikus pārvalda valsts un vietējā līmenī. Lai
neveidotos garas pacientu rindas un lai mazinātu birokrātiju, ar šo direktīvu ir jānovērš 
procedūru pārklāšanās valsts, reģionu un vietējā līmenī.

Grozījums Nr. 81
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva attiecas arī uz zālēm, kas ir 
izsniedzamas ar ārsta recepti, bet kuru 
izmaksas neatlīdzina valsts veselības 
apdrošināšanas sistēma.

Or. de
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Grozījums Nr. 82
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) brīvprātīgu līgumisku vienošanos, kura 
noslēgta starp publiskām iestādēm un zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētāju un kuras 
mērķis ir dot iespēju minētās zāles efektīvi 
nodrošināt pacientiem ar īpašiem 
nosacījumiem;

(a) brīvprātīgu līgumisku vienošanos, kura 
paredz tādu elementu pārbaudi, kas 
saistīti ar konkrēto zāļu iedarbīgumu 
un/vai relatīvo iedarbīgumu vai pienācīgu 
lietošanu un kura noslēgta starp publiskām 
iestādēm un zāļu tirdzniecības atļaujas 
turētāju un kuras mērķis ir dot iespēju 
minētās zāles efektīvi nodrošināt 
pacientiem ar īpašiem nosacījumiem;

Or. sl

Grozījums Nr. 83
Horst Schnellhardt, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) brīvprātīgu līgumisku vienošanos, kura 
noslēgta starp publiskām iestādēm un zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētāju un kuras 
mērķis ir dot iespēju minētās zāles efektīvi 
nodrošināt pacientiem ar īpašiem 
nosacījumiem;

(a) brīvprātīgu līgumisku vienošanos, kura 
noslēgta starp publiskām iestādēm un zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētāju un kuras 
mērķis ir dot iespēju minētās zāles efektīvi 
nodrošināt pacientiem ar īpašiem 
nosacījumiem, ja vien šādi pasākumi arī 
atbilst 5. panta 3.a punkta (jauns) 
prasībām;

Or. de

Pamatojums

Pat par cenām, kas noteiktas saskaņā ar brīvprātīgu vienošanos, vajadzētu ziņot izplatīšanas 
punktiem, lai atļautu vislētāko zāļu pārdošanu.

Grozījums Nr. 84
Milan Cabrnoch
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas normas piemēro 
pasākumiem, kas paredzēti, lai noteiktu, 
uz kurām zālēm iespējams attiecināt 
līgumiskas vienošanās vai publiskā 
iepirkuma procedūras.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 85
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pamatojoties uz šo direktīvu, nedrīkst 
apšaubīt atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 6. pantā minēto 
procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Ar šo direktīvu reglamentē lēmumu pieņemšanas procedūras saistībā ar farmaceitisko 
līdzekļu cenas noteikšanu un radušos izmaksu atlīdzināšanu, bet tā neskar tirdzniecības 
atļauju piešķiršanu. Tirdzniecības atļauju piešķiršanu reglamentē ar Direktīvu 2001/83/EK, 
kurā norādīti ražojumu kvalitātes, drošuma un iedarbīguma kritēriji.

Grozījums Nr. 86
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) „bioloģiski līdzīgas zāles” ir 
bioloģiski līdzīgas zāles, kas apstiprinātas 
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atbilstīgi Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 
4. punktam;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) „bioloģiski līdzīgas zāles” ir 
bioloģiski līdzīgas zāles, kas apstiprinātas 
atbilstīgi Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 
4. punktam; 

Or. fr

Pamatojums

Tieši īpašu noteikumu ieviešana attiecībā uz ģeneriskajām zālēm nodrošina pievienoto vērtību 
šai pārskatītajai redakcijai. Tomēr, lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp bioterapijas 
līdzekļus, papildu bioekvivalencei ir jāievieš bioloģiskās līdzības jēdziens.

Grozījums Nr. 88
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4) “veselības aprūpes tehnoloģija” ir 
veselības aprūpes tehnoloģija, kas atbilst 
Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2011/24/ES 3. panta 
l) punkta definīcijai;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Veselības aprūpes tehnoloģijas definīcija ir apstrīdama un nelietderīga, jo pašlaik nav 
vienotas izpratnes par to, ko šis jēdziens nozīmē. Šādas definīcijas ieviešana laikā, kad pastāv 
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divas atšķirīgas sistēmas saistībā ar neģenerisko zāļu cenas apstiprināšanu un radušos 
izmaksu atlīdzināšanu, tikai vairāk sarežģīs šīs lietas.

Grozījums Nr. 89
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējums” ir novērtējums par zāļu 
relatīvo iedarbīgumu vai īslaicīgo un 
ilglaicīgo efektivitāti, ko zāles nodrošina 
salīdzinājumā ar citām veselības aprūpes 
tehnoloģijām, kuras izmanto attiecīgā 
stāvokļa ārstēšanai.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējuma definīcija ir apstrīdama un nelietderīga, jo 
pašlaik nav vienotas izpratnes par to, ko šis jēdziens nozīmē. Šādas definīcijas ieviešana 
laikā, kad pastāv divas atšķirīgas sistēmas saistībā ar neģenerisko zāļu cenas apstiprināšanu 
un radušos izmaksu atlīdzināšanu, tikai vairāk sarežģīs šīs lietas.

Grozījums Nr. 90
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „brīvprātīga līgumiska vienošanās”, 
kā minēts 1. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, ir vienošanās, kas 
noslēgta starp publiskām iestādēm un zāļu 
tirdzniecības atļaujas turētāju attiecībā uz 
zālēm un kas nav obligāta vai pieprasīta 
normatīvajos aktos, kā arī nav vienīgā 
alternatīva, kura būtu iekļaujama valsts 
cenas noteikšanas un kompensācijas 
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shēmā.

Or. en

Pamatojums

The scope of the Directive needs to be clarified to be non-ambiguous. Although the term 
“agreement” implies that the parties freely accepted their contractual obligations, there may 
be cases where marketing authorisation holders are at least factually forced to enter into an 
agreement in order to have access to the market. In such cases, the marketing authorisation 
holder’s only other option would be to refrain from concluding the agreement and to accept 
to be barred from the market. In order to ensure that agreements are not used as a loophole 
to avoid the applicability of the Directive, a definition of “voluntary contractual agreements” 
should be included.

Grozījums Nr. 91
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) „mazāk aizsargātās grupas” ir 
iedzīvotāju grupas, piemēram, bērni, 
pensionāri, bezdarbnieki, cilvēki, kuri 
lieto zāles retu slimību ārstēšanai, 
hroniskie slimnieki u. c., kas visasāk izjūt 
to pasākumu sekas, ar kuriem nosaka, cik 
lielā mērā zāļu izmaksas sedz valsts 
veselības apdrošināšanas sistēmas. 

Or. es

Grozījums Nr. 92
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā.
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oficiālu apstiprinājumu par tā 
saņemšanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 93
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā vai to varētu izdarīt 
pieteikuma iesniedzējs, līdzko Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja (izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. 726/2004) vai dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Vairākas dalībvalstis jau patlaban dod pieteikumu iesniedzējiem iespēju iesniegt pieteikumu 
par cenu un kompensāciju, līdzko Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja vai dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir sniegusi pozitīvu atzinumu Tādējādi dialogs tiek uzsākts agrīnā posmā 
un pastāv lielākas iespējas ievērot direktīvā noteiktos termiņus, kā arī atvieglot jaunu zāļu 
pieejamību slimniekiem.

Grozījums Nr. 94
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētājam ir iespēja iesniegt
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izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

pieteikumu zāļu cenas apstiprināšanai. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts formulējums, svītrota frāze „jebkurā laikā”, kas var radīt juridisku neskaidrību.

Grozījums Nr. 95
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina tirdzniecības 
atļaujas turētājam iespēju iesniegt
pieteikumu par izstrādājuma cenas 
apstiprināšanu. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina tirdzniecības 
atļaujas turētājam iespēju iesniegt
pieteikumu par izstrādājuma cenas 
apstiprināšanu. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Šis priekšlikums ievērojami palielinātu kompetento iestāžu administratīvo slogu, jo tās pēc 
katra lēmuma noraidīt pieteikumu saņemtu milzīgu daudzumu pieteikumu pat tad, ja apstākļi 
nav mainījušies.

Grozījums Nr. 97
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo pantu neliedz dalībvalstīm noraidīt 
atkārtotus pieteikumus, kas iesniegti pēc 
nelabvēlīga lēmuma, ja apstākļi nav 
ievērojami mainījušies.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
15 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
25 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

Or. hu
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Pamatojums

Komisijas ierosināto 15 dienu termiņu iestādēm būs grūti ievērot. Pārāk īss termiņš 
apdraudētu lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

Grozījums Nr. 99
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
15 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš tāpat ir 
90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 30 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

Or. sl

Grozījums Nr. 100
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
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uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, minētais 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

minētais termiņš ir 30 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, minētais 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 90 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
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tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, termiņš ir 
90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 30 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

Or. fr

Pamatojums

Jaunie termiņi nav izpildāmi un neatbilst tam, kas ir nepieciešams, lai izpildītu Komisijas 
nosprausto mērķi, proti, nodrošināt tādu jaunu zāļu operatīvu pieejamību, kurām ir 
„parastā” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 103
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
15 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
25 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu. Bioloģiski līdzīgām zālēm minētais 
termiņš ir 60 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 15 dienu termiņš var būt pārāk īss, lai iestādes to varētu ievērot, tādēļ tas var 
nelabvēlīgi ietekmēt lēmumu kvalitāti. Tā kā bioloģiskas izcelsmes zāles ir zaudējušas vai 
drīzumā zaudēs savas eksluzivitātes tiesības, bioloģiski līdzīgas zāles ir relatīvi jauna zāļu 
kategorija, tādēļ laika posmam no pieteikuma iesniegšanas līdz tā apstiprināšanai 
nevajadzētu būt ilgākam kā 60 dienas.

Grozījums Nr. 104
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, minētais 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 45 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
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tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, termiņš ir 
90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 45 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Dalībvalstis 
apsver, vai lēmumu par cenu, kas 
piemērojama zālēm, var pamatot, 
izmantojot veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, termiņš ir
90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 30 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu un 
ģeneriskās zāles būtiski neatšķiras no 
references zālēm 2001. gada 6. novembra 
Direktīvas 2001/83/EK nozīmē.

Or. fr

Pamatojums

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la Commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
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nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante. Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Grozījums Nr. 107
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
15 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 60 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Tomēr attiecībā uz 
zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
30 dienas, ja vien ģeneriskās zāles būtiski 
neatšķiras no references zālēm saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK un ja references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka, kāda 
konkrēta informācija un dokumenti 
pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz.

4. Dalībvalstis nosaka, kāda veida
informācija un dokumenti pieteikuma 
iesniedzējam jāiesniedz.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka, kāda 
konkrēta informācija un dokumenti 
pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz.

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka, kāda 
konkrēta informācija un svarīgākie 
dokumenti pieteikuma iesniedzējam 
jāiesniedz.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka, kāda 
konkrēta informācija un dokumenti 
pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz.

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka, kāda 
veida informācija un svarīgākie dokumenti 
pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz.

Or. fr

Pamatojums

Kompetentajām iestādēm jāpiešķir vismaz neliela rīcības brīvība, lai tās varētu reaģēt uz 
negaidītu notikumu attīstību.
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Grozījums Nr. 111
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 25 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos.

Or. hu

Pamatojums

Komisijas ierosināto 15 dienu termiņu iestādēm būs grūti ievērot. Pārāk īss termiņš 
apdraudētu lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

Grozījums Nr. 112
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes bez 
liekas kavēšanās paziņo iesniedzējam, 
kāda sīkāka papildinformācija vēl 
vajadzīga, un galīgo lēmumu pieņem 
60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
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ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos.

aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos.

Or. cs

Grozījums Nr. 113
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, minētais 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Attiecībā 
uz zālēm, kurām dalībvalstis lemšanas 
procesā izmanto veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu, minētais termiņš 
tāpat ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 30 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. sl

Grozījums Nr. 114
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm termiņš vienmēr ir 
30 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm termiņš vienmēr ir 
90 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.
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Or. en

Grozījums Nr. 116
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm termiņš vienmēr ir 
45 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
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aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos.

aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 30 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos un ja 
ģeneriskās zāles būtiski neatšķiras no 
references zālēm 2001. gada 6. novembra 
Direktīvas 2001/83/EK nozīmē.

Or. fr

Pamatojums

Même s’il est souhaitable d’accélérer la prise de décision pour les médicaments génériques 
dont le médicament de référence a déjà été évalué, l’évaluation des médicaments génériques 
devrait rester possible si le médicament concerné n’est pas essentiellement similaire au 
médicament de référence. En effet, certains médicaments génériques peuvent différer du 
médicament de référence quant au conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques.
Par conséquent, des délais suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de 
réaliser une évaluation de ces médicaments de qualité.

Grozījums Nr. 118
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 25 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Bioloģiski līdzīgām 
zālēm termiņš vienmēr ir 60 dienas, ja 
vien kompetentās iestādes ir 
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vai administratīvos norādījumos. apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais 15 dienu termiņš var būt pārāk īss, lai iestādes to varētu ievērot, tādēļ tas var 
nelabvēlīgi ietekmēt lēmumu kvalitāti. Tā kā bioloģiskas izcelsmes zāles ir zaudējušas vai 
drīzumā zaudēs savas eksluzivitātes tiesības, bioloģiski līdzīgas zāles ir relatīvi jauna zāļu 
kategorija, tādēļ laika posmam no pieteikuma iesniegšanas līdz tā apstiprināšanai 
nevajadzētu būt ilgākam kā 60 dienas.

Grozījums Nr. 119
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
termiņš vienmēr ir 15 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm termiņš vienmēr ir 
45 dienas, ja vien kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas attiecīgo references zāļu 
cenu. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja informācija, kas pamato pieteikumu, 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lemšanas procesā izmanto veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm termiņš 
vienmēr ir 30 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja 3. un 5. punktā norādītajā 
attiecīgajā termiņā lēmums nav pieņemts, 
pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 
izstrādājumu tirgot par ierosināto cenu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums ievērojami pārsniedz to, kas nepieciešams vēlamā mērķa sasniegšanai —
operatīvi nodrošināt jaunu zāļu pieejamību, un tas ir nedz samērīgs, nedz atbilstīgs 
subsidiaritātes principam. Turklāt šāds pasākums var nelabvēlīgi ietekmēt jau tā trauslo 
publiskās veselības apdrošināšanas sistēmu budžeta līdzsvaru.
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Grozījums Nr. 122
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja kompetentās iestādes nolemj 
attiecīgās zāles neatļaut tirgot par 
pieteikuma iesniedzēja ierosināto cenu, 
lēmumā ietilpst uz objektīviem un 
pārbaudāmiem kritērijiem balstīts 
pamatojums, tostarp jebkādi izvērtējumi, 
ekspertu atzinumi vai ieteikumi, ar ko tas 
pamatots. Pieteikuma iesniedzēju informē 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

7. Ja kompetentās iestādes nolemj 
attiecīgās zāles neatļaut tirgot par 
pieteikuma iesniedzēja ierosināto cenu, 
lēmumā ietilpst uz objektīviem un 
pārbaudāmiem kritērijiem balstīts 
pamatojums. Pieteikuma iesniedzēju 
informē par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

Or. fr

Pamatojums

Prasība sniegt ekspertu atzinumus jebkāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas ir pretrunā 
ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 123
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kritērijus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, apstiprinot zāļu cenas, 
dalībvalstis publicē piemērotā izdevumā 
un nosūta Komisijai.

svītrots

Or. fr
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Pamatojums

Tā kā zāļu cenas noteikšana ir valstu kompetencē, dalībvalstīm nav a apriori jāpaziņo 
Komisijai par kritērijiem, ko tās izmanto zāļu cenas izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 124
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja kompetentās iestādes nolemj pēc 
savas iniciatīvas samazināt konkrēti 
norādītu zāļu cenu, lēmumā ietilpst uz 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem 
balstīts pamatojums, tostarp visi 
izvērtējumi, ekspertu atzinumi vai 
ieteikumi, ar ko tas pamatots. Lēmumu 
nosūta tirdzniecības atļaujas turētājam, 
kuru informē par visiem, to skaitā tiesu 
iestādēs pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

9. Ja kompetentās iestādes nolemj pēc 
savas iniciatīvas samazināt konkrēti 
norādītu zāļu cenu, lēmumā ietilpst uz 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem 
balstīts pamatojums. Lēmumu nosūta 
tirdzniecības atļaujas turētājam, kuru 
informē par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem. Šo lēmumu un īsu 
pamatojumu dara pieejamu sabiedrībai.

Or. sl

Grozījums Nr. 125
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Ja kompetentās iestādes nolemj pēc 
savas iniciatīvas samazināt konkrēti 
norādītu zāļu cenu, lēmumā ietilpst uz 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem 
balstīts pamatojums, tostarp visi 
izvērtējumi, ekspertu atzinumi vai 
ieteikumi, ar ko tas pamatots. Lēmumu 
nosūta tirdzniecības atļaujas turētājam, 

9. Ja kompetentās iestādes nolemj pēc 
savas iniciatīvas samazināt konkrēti 
norādītu zāļu cenu, lēmumā ietilpst uz 
objektīviem un pārbaudāmiem kritērijiem 
balstīts pamatojums. Lēmumu nosūta 
tirdzniecības atļaujas turētājam, kuru 
informē par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
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kuru informē par visiem, to skaitā tiesu 
iestādēs pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem.

Or. fr

Pamatojums

Prasība sniegt ekspertu atzinumus jebkāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas ir pretrunā 
ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 126
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā 
saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā.

Or. cs

Grozījums Nr. 127
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētājam ir iespēja iesniegt
pieteikumu zāļu cenas palielināšanai. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Precizēts formulējums, svītrota frāze „jebkurā laikā”, kas var radīt juridisku neskaidrību.

Grozījums Nr. 128
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina tirdzniecības 
atļaujas turētājam iespēju iesniegt
pieteikumu par izstrādājuma cenas 
paaugstināšanu. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina tirdzniecības 
atļaujas turētājam iespēju iesniegt
pieteikumu par izstrādājuma cenas 
paaugstināšanu. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Šis priekšlikums ievērojami palielinātu kompetento iestāžu administratīvo slogu, jo tās pēc 
katra lēmuma noraidīt pieteikumu saņemtu milzīgu daudzumu pieteikumu pat tad, ja apstākļi 
nav mainījušies.
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Grozījums Nr. 130
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo pantu neliedz dalībvalstīm noraidīt 
atkārtotus pieteikumus, kas iesniegti pēc 
nelabvēlīga lēmuma, ja apstākļi nav 
ievērojami mainījušies.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstināšanu tiktu pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 60 
dienu laikā pēc tam, kad par to ir saņemts 
pieteikums, ko viņš iesniedzis atbilstoši 
attiecīgajā dalībvalstī iedibinātajām 
prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstinājuma apstiprināšanu vai 
noraidīšanu tiktu apspriests, pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 
90 dienu laikā pēc tam, kad par to ir 
saņemts pieteikums, ko viņš iesniedzis 
atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām.

Or. sl

Grozījums Nr. 132
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstināšanu tiktu pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 60 
dienu laikā pēc tam, kad par to ir saņemts 
pieteikums, ko viņš iesniedzis atbilstoši 

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstināšanu tiktu pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 
90 dienu laikā pēc tam, kad par to ir 
saņemts pieteikums, ko viņš iesniedzis 
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attiecīgajā dalībvalstī iedibinātajām 
prasībām.

atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 133
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstināšanu tiktu pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 60 
dienu laikā pēc tam, kad par to ir saņemts 
pieteikums, ko viņš iesniedzis atbilstoši 
attiecīgajā dalībvalstī iedibinātajām 
prasībām.

Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par zāļu 
cenas paaugstināšanu tiktu pieņemts un 
tirdzniecības atļaujas turētājam paziņots 
90 dienu laikā pēc tam, kad par to ir 
saņemts pieteikums, ko viņš iesniedzis 
atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām.

Or. en


