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Grozījums Nr. 134
Philippe Juvin

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. fr

Grozījums Nr. 135
Bernadette Vergnaud

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. fr

Pamatojums

Jaunie termiņi ir nereālistiski un lielā mērā pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
Komisijas mērķi, t. i., nodrošināt tādu jaunu zāļu ātru pieejamību, kurām ir piešķirta 
„parasta” tirdzniecības atļauja.
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Grozījums Nr. 136
Michèle Rivasi

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. fr

Grozījums Nr. 137
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. sl

Grozījums Nr. 138
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
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punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. fr
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Grozījums Nr. 141
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. fr

Pamatojums

Jaunie termiņi ir nereālistiski un lielā mērā pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
Komisijas mērķi, t. i., nodrošināt tādu jaunu zāļu ātru pieejamību, kurām ir piešķirta 
„parasta” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 142
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 60 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms šajā punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 143
Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 144
Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 145
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 146
Corinne Lepage
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. sl
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Grozījums Nr. 148
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
ziņas, kas pamato lūgumu, nav 
pietiekamas, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un pieņem 
galīgo lēmumu 90 dienu laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
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informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
ziņas, kas pamato lūgumu, nav 
pietiekamas, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un pieņem 
galīgo lēmumu 90 dienu laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
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pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja 3. un 4. punktā minētajā attiecīgajā 
periodā lēmums nav pieņemts, iesniedzējs 
ir tiesīgs piemērot prasīto cenu 
paaugstinājumu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums stipri pārsniedz to, kas nepieciešams priekšlikuma mērķa sasniegšanai, t. i., ātri 
nodrošināt jaunu zāļu pieejamību, un tas ir nedz samērīgs, nedz atbilstīgs subsidiaritātes 
principam. Turklāt šāds pasākums varētu vēl vairāk pasliktināt jau tā nestabilo publisko 
veselības apdrošināšanas sistēmu budžeta stāvokli.

Grozījums Nr. 153
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja kompetentās iestādes izlemj prasīto 
cenu paaugstinājumu neatļaut vai daļēji 

6. Ja kompetentās iestādes izlemj prasīto 
cenu paaugstinājumu neatļaut vai daļēji 



PE498.042v02-00 12/97 AM\917073LV.doc

LV

neatļaut, lēmumā ietilpst uz objektīviem 
un pārbaudāmiem kritērijiem balstīts 
pamatojums un iesniedzēju informē par 
visiem, to skaitā tiesu iestādēs pieejamiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un par 
termiņiem attiecībā uz pieteikšanos šādiem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

neatļaut, iesniedzēju informē par visiem, to 
skaitā tiesu iestādēs pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, un par termiņiem 
attiecībā uz pieteikšanos šādiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem.

Or. fr

Pamatojums

Prasība, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz detalizēts pamatojums katram atkārtotas 
izvērtēšanas lēmumam, kas ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 154
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās 
iestādes visām zālēm vai atsevišķām zāļu 
kategorijām nosaka cenu iesaldēšanu vai 
cenu samazināšanu, attiecīgā dalībvalsts 
publicē uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstītu lēmuma pamatojumu, 
attiecīgā gadījumā pievienojot pamatojumu 
par izstrādājumu kategorijām, uz kurām 
attiecina cenu iesaldēšanu vai 
samazināšanu.

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās 
iestādes visām zālēm vai atsevišķām zāļu 
kategorijām nosaka cenu iesaldēšanu vai 
cenu samazināšanu, attiecīgā dalībvalsts 
publicē lēmuma pamatojumu, attiecīgā 
gadījumā pievienojot pamatojumu par 
izstrādājumu kategorijām, uz kurām 
attiecina cenu iesaldēšanu vai 
samazināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Prasība, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz detalizēts pamatojums katram atkārtotas 
izvērtēšanas lēmumam, kas ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 155
Peter Liese
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās 
iestādes visām zālēm vai atsevišķām zāļu 
kategorijām nosaka cenu iesaldēšanu vai 
cenu samazināšanu, attiecīgā dalībvalsts 
publicē uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstītu lēmuma pamatojumu, 
attiecīgā gadījumā pievienojot pamatojumu 
par izstrādājumu kategorijām, uz kurām 
attiecina cenu iesaldēšanu vai 
samazināšanu.

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās 
iestādes visām zālēm vai atsevišķām zāļu 
kategorijām nosaka cenu iesaldēšanu vai 
cenu samazināšanu, attiecīgā dalībvalsts 
publicē uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstītu lēmuma pamatojumu, 
attiecīgā gadījumā pievienojot pamatojumu 
par izstrādājumu kategorijām, uz kurām 
attiecina cenu iesaldēšanu vai 
samazināšanu. Dalībvalstis veic ikgadēju 
pārskatīšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā. Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu 
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā.

Or. cs

Grozījums Nr. 157
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu 
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā. Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, ka
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
ieniegt pieteikumu izņēmuma 
piemērošanai. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts formulējums un svītrota frāze „jebkurā laikā”, kas varētu radīt juridisku 
nenoteiktību.

Grozījums Nr. 158
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu 
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā. Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs varētu 
iesniegt pieteikumu izņēmuma 
piemērošanai. Kompetentās iestādes 
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Šis priekšlikums būtiski palielinātu dalībvalstu kompetento iestāžu administratīvo slogu, jo tās 
pēc katra lēmuma noraidīt pieteikumu par izņēmuma piemērošanu saņemtu milzīgu daudzumu 
pieteikumu pat tad, ja apstākļi nebūtu mainījušies.

Grozījums Nr. 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu 
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā. Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Šie apsvērumi 
drīkst būt tikai tādi, kādi iepriekš 
paredzēti sarakstā, ko nosaka un atbilstoši 
publicē dalībvalstis. Pieteikumā norāda 
pietiekamu šo apsvērumu pamatojumu. 
Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs varētu iesniegt pieteikumu 
izņēmuma piemērošanai. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Zofija Mazej Kukovič

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
90 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
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paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Or. sl

Grozījums Nr. 161
Kārlis Šadurskis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
90 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Corinne Lepage

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
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pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
90 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
90 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 164
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes 
tūdaļ paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no 
minētās papildinformācijas saņemšanas. 
Ja tiek piešķirts izņēmums, kompetentās 
iestādes nekavējoties publicē paziņojumu 
par atļauto cenu paaugstinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Prasība, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz detalizēts pamatojums katram atkārtotas 
izvērtēšanas lēmumam, kas ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 165
Michèle Rivasi

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.

Dalībvalstis nodrošina, lai par 2. punktā 
minēto pieteikumu pamatotu lēmumu 
pieņemtu un paziņotu iesniedzējam 
90 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. 
Ja pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 90 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Ja tiek 
piešķirts izņēmums, kompetentās iestādes 
nekavējoties publicē paziņojumu par 
atļauto cenu paaugstinājumu.
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Or. fr

Pamatojums

90 dienu termiņš būtu jāsaglabā, lai neapdraudētu zāļu novērtējuma kvalitāti dalībvalstīs un 
līdz ar to pacientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Grozījums Nr. 166
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Jaunie termiņi ir nereālistiski un lielā mērā pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
Komisijas mērķi, t. i., nodrošināt tādu jaunu zāļu ātru pieejamību, kurām ir piešķirta 
„parasta” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 167
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 
90 dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.
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Or. sl

Grozījums Nr. 168
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 
90 dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 
90 dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms 3. punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, 
3. punktā norādīto attiecīgo termiņu var 
tikai vienu reizi pagarināt vēl par 60 
dienām. Iesniedzējam par šādu 
pagarinājumu paziņo pirms 3. punktā 
norādītā termiņa beigām.

Ja šādu pieteikumu ir ārkārtīgi daudz, šajā 
punktā norādīto termiņu var tikai vienu 
reizi pagarināt vēl par 90 dienām. 
Iesniedzējam par šādu pagarinājumu 
paziņo pirms 3. punktā norādītā termiņa 
beigām.

Or. fr

Pamatojums

90 dienu termiņš būtu jāsaglabā, lai neapdraudētu zāļu novērtējuma kvalitāti dalībvalstīs un 
līdz ar to pacientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Grozījums Nr. 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, ka aptiekām ir 
informācija par konkrēto zāļu pārdošanas 
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cenu, kas piemērojama apdrošinātajai 
personai, lai nepieļautu iespējamas 
novirzes, ko var izraisīt tirgū norādīto 
cenu pārredzamības trūkums.

Or. de

Pamatojums

Tādi zāļu ražotāju un veselības apdrošināšanas fondu brīvprātīgi līgumi kā līgumi par 
atlaidēm ir kļuvuši daudz pierastāki un attiecas uz lielu daļu izsniegto zāļu. Šo līgumu dēļ 
ārstiem un farmaceitiem nav iespējas pārliecināties par faktisko cenu, un ne vienmēr tiek 
izrakstīts ekonomiski visizdevīgākais medikaments.

Grozījums Nr. 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Dalībvalstis nodrošina, ka pacients vai 
apdrošinātā persona patiešām gūst 
labumu no kompensācijas cenām, par 
kādām panākta vienošanās. Ir jānovērš 
iespējami aptieku pārredzamības trūkumi, 
kas rada novirzes, jo cenas netiek 
norādītas pārskatāmi.

Or. de

Grozījums Nr. 174
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants svītrots
Peļņas kontrole
Ja kāda dalībvalsts ievieš sistēmu, kas 
tieši vai netieši regulē par zāļu laišanu 
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tirgū atbildīgo personu rentabilitāti, 
attiecīgā dalībvalsts piemērotā izdevumā 
publicē un nosūta Komisijai šādas ziņas:
(a) metode vai metodes, ko attiecīgā 
dalībvalsts izmantojusi rentabilitātes 
noteikšanai: pārdošanas peļņa un/vai 
kapitāla peļņa;
(b) personām, kas attiecīgajā dalībvalstī 
atbild par zāļu laišanu tirgū, tobrīd 
atļautais plānotās peļņas diapazons;
(c) kritēriji, pēc kuriem personām, kas 
atbild par zāļu laišanu tirgū, tiek noteikta 
plānotā peļņas norma, un kritēriji, pēc 
kuriem viņiem attiecīgajā dalībvalstī 
atļauts paturēt peļņu, kas pārsniedz 
plānoto;
(d) maksimālais peļņas procents, ko 
personai, kura atbild par zāļu laišanu 
tirgū, attiecīgajā dalībvalstī ir atļauts 
paturēt virs plānotās peļņas.
Pirmajā apakšpunktā minēto informāciju 
atjaunina reizi gadā vai tad, kad tiek 
veiktas būtiskas izmaiņas.
Ja kāda dalībvalsts ne vien uztur peļņas 
tiešās vai netiešās regulēšanas sistēmu, 
bet arī izmanto sistēmu, kas regulē cenas 
dažu to tipu zālēm, kuri neietilpst peļņas 
regulēšanas shēmā, attiecīgos gadījumos 
uz šādu cenu regulēšanu attiecas 3., 4. un 
5. pants. Minētos pantus tomēr 
nepiemēro, ja peļņas tiešās vai netiešās 
regulēšanas sistēmas parastas darbības 
rezultātā cena ir noteikta tikai kādām 
vienām zālēm.

Or. cs

Grozījums Nr. 175
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu.

Or. cs

Grozījums Nr. 176
Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā vai, līdzko Cilvēkiem 
paredzēto zāļu komiteja (izveidota ar 
Regulu (EK) Nr. 726/2004) vai dalībvalsts 
kompetentā iestāde ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. Ja publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā ietilpst vairākas 
shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam vai 
pieteikuma iesniedzējam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.
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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, 
līdz ar to ir lielākas iespējas ievērot direktīvā noteiktos termiņus un tiek atvieglota jaunu zāļu 
pieejamība pacientiem.

Grozījums Nr. 177
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu.
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tirdzniecības 
atļaujas turētājam ir tiesības iesniegt 
pieteikumu par zāļu iekļaušanu publiskās 
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apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu.
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

veselības apdrošināšanas sistēmas tvērumā. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Precizēts formulējums un svītrota frāze „jebkurā laikā”, kas varētu radīt juridisku 
nenoteiktību. Turklāt lēmums ļaut vai neļaut tirdzniecības atļaujas turētājam iesniegt 
pieteikumu par konkrētu zāļu iekļaušanu noteiktā kategorijā ir dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 179
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst 
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu.
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs varētu iesniegt pieteikumu 
par zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 180
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Ja publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā ietilpst
vairākas shēmas vai seguma kategorijas, 
tirdzniecības atļaujas turētājam ir tiesības 
izvēlēties, kurā shēmā vai kategorijā 
pieteikt sava izstrādājuma iekļaušanu.
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs varētu iesniegt pieteikumu 
par zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā. 
Kompetentās iestādes pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. fr

Pamatojums

Pretrunā subsidiaritātes principam. Procedūrai, kurā izvēlas seguma kategoriju, būtu 
jāpaliek dalībvalstu kompetencē.

Grozījums Nr. 181
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 182
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 183
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. 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.

Grozījums Nr. 184
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā tiktu 

(4) Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā tiktu 
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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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. hu

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 185
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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, termiņš ir 90 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
30 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. sl
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Grozījums Nr. 186
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
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tehnoloģijas novērtējumu, minētais 
termiņš ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

veselības apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 15 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

Or. fr

Pamatojums

Jaunie termiņi ir nereālistiski un lielā mērā pārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 
Komisijas mērķi, t. i., nodrošināt tādu jaunu zāļu ātru pieejamību, kurām ir piešķirta 
„parasta” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 189
Erik Bánki
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Bioloģiski 
līdzīgām zālēm minētais termiņš ir
60 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

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 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. 190
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā tiktu 

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā tiktu 
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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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā.
Dalībvalstis apsver, vai lēmumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvēruma var 
pamatot, izmantojot veselības aprūpes 
tehnoloģijas novērtējumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis
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Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 konkrētās ģeneriskās 
zāles pēc būtības ir līdzīgas references 
zālēm saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
un ja references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 193
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
zāļu iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā 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 
references zāles pēc būtības ir līdzīgas 
Direktīvas 2001/83/EK izpratnē un jau ir 
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90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Ja ģeneriskās 
zāles ir atšķirīgas, salīdzinot ar references 
zālēm, piemēram, iepakojuma vai 
terapeitisko indikāciju ziņā, dalībvalstis 
var veikt to atkārtotu izvērtēšanu.

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 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Grozījums Nr. 194
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

(5) Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais 
termiņš ir 25 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. hu
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 195
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 
aprūpes tehnoloģijas novērtējumu, termiņš 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. cs

Grozījums Nr. 196
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 



AM\917073LV.doc 37/97 PE498.042v02-00

LV

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 minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

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 
ir 90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 30 dienas, ja vien references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. sl

Grozījums Nr. 197
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 15 dienas, ja 
vien references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 
90 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 15 dienas, ja 
vien references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 
30 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 

5. Ja ziņas, kas pamato lūgumu, nav 
pietiekamas, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un pieņem 
galīgo lēmumu 90 dienu laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
45 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
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minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 200
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 
minētais termiņš ir 25 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Biloģiski 
līdzīgām zālēm minētais termiņš ir 
60 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. 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 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 
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ilgākam kā 60 dienas.

Grozījums Nr. 201
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 15 dienas, ja 
vien references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Papildu informāciju dalībvalstis 
prasa tikai tad, ja tā nepārprotami 
pieprasīta valsts tiesību aktos vai 
administratīvos norādījumos.

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 minētais termiņš ir 
45 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Tomēr 
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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 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

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 
konkrētās ģeneriskās zāles pēc būtības ir 
līdzīgas references zālēm saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK un ja references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
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 
minētais termiņš ir 15 dienas, ja vien 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

5. Ja ziņas, kas pamato lūgumu, nav 
pietiekamas, kompetentās iestādes tūdaļ 
paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un pieņem 
galīgo lēmumu 90 dienu laikā pēc 
papildinformācijas saņemšanas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
30 dienas, ja vien references zāles pēc 
būtības ir līdzīgas 2001. gada 6. novembra 
Direktīvas 2001/83/EK izpratnē un jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. fr

Pamatojums

90 dienu termiņš būtu jāsaglabā, lai neapdraudētu zāļu novērtējuma kvalitāti dalībvalstīs un 
līdz ar to pacientiem sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Komisijas veiktajā sabiedriskajā 
apspriešanā atklājās, ka lielākā daļa ieinteresēto personu, tostarp oriģinālo zāļu ražotāji, 
uzskata pašreizējos termiņus par pieņemamiem. Tie ir svarīgi pienācīgu novērtējumu 
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veikšanai, ņemot vērā tādu zāļu pastāvēšanu, kuras izstrādātas, izmantojot aizvien 
sarežģītāku un novatoriskāku pētniecību.

Grozījums Nr. 204
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Saskaņā ar šā panta 5. punktu vai 
3. panta 5. punktu šos termiņus iespējams 
pagarināt. .

(6) Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 50 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Saskaņā ar šā panta 5. punktu vai 
3. panta 5. punktu šos termiņus iespējams 
pagarināt.

Or. hu

Pamatojums

Komisijas ierosināto 30 dienu termiņu iestādēm būs grūti ievērot. Pārmērīgi īss termiņš 
apdraudētu lēmumu pieņemšanas kvalitāti.

Grozījums Nr. 205
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
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iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Saskaņā ar šā panta 5. punktu vai 
3. panta 5. punktu šos termiņus iespējams 
pagarināt.

iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Attiecībā uz zālēm, kurām dalībvalstis 
lēmumu pieņemšanas procesā izmanto 
veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš arī
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
60 dienas, ja vien attiecīgās references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

Or. sl

Grozījums Nr. 206
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas.
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš 
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
30 dienas, ja vien attiecīgās references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Ģeneriskajām zālēm minētais termiņš 
nepārsniedz 180 dienas, ja vien attiecīgās 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā 
ar šā panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu 
šos termiņus iespējams pagarināt vai 
apturēt saskaņā ar iepriekšējā punkta 
noteikumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 207
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas.
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš 
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
30 dienas, ja vien attiecīgās references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Ģeneriskajām zālēm minētais termiņš 
nepārsniedz 60 dienas, ja vien attiecīgās 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā 
ar šā panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu 
šos termiņus iespējams pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas.
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Ģeneriskajām zālēm minētais termiņš 
nepārsniedz 90 dienas, ja vien attiecīgās 
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izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš 
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
30 dienas, ja vien attiecīgās references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā 
ar šā panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu 
šos termiņus iespējams pagarināt.

Or. fr

Grozījums Nr. 209
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Saskaņā ar šā panta 5. punktu vai 
3. panta 5. punktu šos termiņus iespējams 
pagarināt.

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 50 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Bioloģiski līdzīgām zālēm 
minētais termiņš nepārsniedz 120 dienas, 
ja vien attiecīgās references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

Or. en
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Pamatojums

Ierosinātais 30 dienu termiņš var būt pārāk īss, lai iestādes to varētu ievērot, tādēl tas var 
nelabvēlīgi ietekmēt lēmumu kvalitāti. Tā kā bioloģiskas 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 120 dienas.

Grozījums Nr. 210
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas.
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
30 dienas, ja vien attiecīgās references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Ģeneriskajām zālēm minētais termiņš 
nepārsniedz 90 dienas, ja vien attiecīgās 
references zāles jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā 
ar šā panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu 
šos termiņus iespējams pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskajām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 30 dienas, ja vien 
attiecīgās references zāles jau ir iekļautas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. Saskaņā ar šā panta 5. punktu vai 
3. panta 5. punktu šos termiņus iespējams 
pagarināt.

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas. 
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš nepārsniedz 
180 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš nepārsniedz 60 dienas, ja vien 
konkrētās ģeneriskās zāles pēc būtības ir 
līdzīgas references zālēm saskaņā ar 
Direktīvu 2001/83/EK un ja references 
zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 120 dienas.
Tomēr attiecībā uz zālēm, kurām 
dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš 
nepārsniedz 180 dienas. Ģeneriskajām 
zālēm minētais termiņš nepārsniedz 
30 dienas, ja vien attiecīgās references 

6. Neatkarīgi no tā, kā organizētas valstu 
iekšējās procedūras, dalībvalstis nodrošina, 
ka šā panta 5. punktā izklāstītās 
iekļaušanas procedūras un 3. pantā 
izklāstītās cenu apstiprināšanas procedūras 
kopējais periods nepārsniedz 180 dienas. 
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir 
30 dienas, ja vien references zāles pēc 
būtības ir līdzīgas Direktīvas 2001/83/EK 
izpratnē un jau ir iekļautas publiskajā 
veselības apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā 
ar šā panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu 
šos termiņus iespējams pagarināt.
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zāles jau ir iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Saskaņā ar šā 
panta 5. punktu vai 3. panta 5. punktu šos 
termiņus iespējams pagarināt.

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 
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. 213
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos lēmumos norāda arī 
visus izvērtējumus, ekspertu atzinumus vai 
ieteikumus, ar kuriem tie pamatoti. 
Pieteikuma iesniedzēju informē par visiem, 
to skaitā tiesu iestādēs pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, par 8. pantā 
izklāstīto tiesiskās aizsardzības procedūru
un par termiņiem attiecībā uz pieteikšanos 
šādiem aizsardzības līdzekļiem.

Šajā punktā minētajos lēmumos norāda arī 
visus izvērtējumus, ekspertu atzinumus vai 
ieteikumus, ar kuriem tie pamatoti. 
Pieteikuma iesniedzēju informē par visiem, 
to skaitā tiesu iestādēs pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, un par termiņiem 
attiecībā uz pieteikšanos šādai tiesiskai 
aizsardzībai.

Or. en
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Grozījums Nr. 214
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā punktā minētajos lēmumos norāda arī 
visus izvērtējumus, ekspertu atzinumus vai 
ieteikumus, ar kuriem tie pamatoti. 
Pieteikuma iesniedzēju informē par visiem, 
to skaitā tiesu iestādēs pieejamiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem, par 8. pantā 
izklāstīto tiesiskās aizsardzības procedūru
un par termiņiem attiecībā uz pieteikšanos 
šādiem aizsardzības līdzekļiem.

Šajā punktā minētajos lēmumos norāda arī 
visus izvērtējumus, ekspertu atzinumus vai 
ieteikumus, ar kuriem tie pamatoti. 
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

Dalībalstīs jau pastāv tiesiskās aizsardzības procedūras, tostarp procedūras lietas 
izskatīšanai tiesā. Turklāt šīs procedūras ir dalībvalstu kompetencē, tādēļ uz tām neattiecas 
šīs direktīvas darbības joma un tās skar administratīvas procedūras, kurām atbilstīgi 
apstiprina zāļu cenas un ļauj veselības apdrošināšanas sistēmām kompensēt to izmaksas.

Grozījums Nr. 215
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 7. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kritēriji, ar kuriem saskaņā pieņem 
iepriekšējā punktā minētos lēmumus, 
ietver neapmierinātu medicīnisko 
vajadzību, klīnisko ieguvumu, sociālo 
ieguvumu, jauninājumu un vismazāk 
aizsargāto iedzīvotāju grupu aizsardzības 
novērtējumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 216
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kritērijus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, lemjot par zāļu iekļaušanu 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvērumā vai par to noraidīšanu, 
dalībvalstis publicē piemērotā izdevumā 
un nosūta Komisijai.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tā kā lēmums iekļaut vai neiekļaut zāles publiskās veselības apdrošināšanas sistēmas 
darbības jomā ir dalībvalstu kompetencē, dalībvalstīm nav jādara Komisijai zināmi to 
vērtēšanas kritēriji.

Grozījums Nr. 217
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Kritērijus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, lemjot par zāļu iekļaušanu 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvērumā vai par to noraidīšanu, 
dalībvalstis publicē piemērotā izdevumā un 
nosūta Komisijai.

8. Kritērijus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, lemjot par zāļu iekļaušanu 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvērumā vai par to noraidīšanu, 
dalībvalstis publicē piemērotā izdevumā un 
nosūta Komisijai. Šie kritēriji ietver 
neapmierinātu medicīnisko vajadzību, 
klīnisko ieguvumu, sociālo ieguvumu, 
jauninājumu un vismazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu aizsardzības 
novērtējumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 218
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Tiesiskās aizsardzības procedūra 
gadījumiem, kad nav ievēroti termiņi, kas 
saistīti ar zāļu iekļaušanu veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.
2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras: 

     (a) ar pagaidu noregulējuma 
procedūru iespējami drīz veikt pagaidu 
pasākumus, kuru mērķis ir novērst 
iespējamos pārkāpumus vai novērst 
tālāku kaitējumu skartajām interesēm;
      (b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 
7. pantā noteiktie termiņi un ja ir 
pieprasīta zaudējumu atlīdzināšana, 
piespriest pieteikuma iesniedzējam 
zaudējumu atlīdzību, ja vien kompetentā 
iestāde nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
     (c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina 
par kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas. 

Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
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sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt. 

3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt. 
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi. 
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
institūcijas, kas minēta 2. punktā. 
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.
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Or. cs

Grozījums Nr. 219
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Tiesiskās aizsardzības procedūra 
gadījumiem, kad nav ievēroti termiņi, kas 
saistīti ar zāļu iekļaušanu veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā
1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.
2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:
(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.

Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
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daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
institūcijas, kas minēta 2. punktā.
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
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juridiski saistoši.

Or. fr

Pamatojums

This proposal, in addition to being questionable in terms of compliance with the subsidiarity 
principle, adds complexity and redundancy by comparison with the existing arrangements. It 
would impose an unnecessary administrative and financial burden, since remedies 
procedures, including judicial procedures, already exist in the Member States. What is more, 
these procedures fall outside the scope of this directive, which deals with administrative 
procedures for approving the price of medicinal products and authorising the reimbursement 
of their cost under health insurance systems.

Grozījums Nr. 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Tiesiskās aizsardzības procedūra 
gadījumiem, kad nav ievēroti termiņi, kas 
saistīti ar zāļu iekļaušanu veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā
1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.
2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:
(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
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nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
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institūcijas, kas minēta 2. punktā.
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.

Or. en

Grozījums Nr. 221
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pants svītrots
Tiesiskās aizsardzības procedūra 
gadījumiem, kad nav ievēroti termiņi, kas 
saistīti ar zāļu iekļaušanu veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā
1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.
2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:
(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
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pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
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267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
institūcijas, kas minēta 2. punktā.
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.

Or. sl

Grozījums Nr. 222
Kārlis Šadurskis

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā noteikto 
termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:

svītrots

(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
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(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
institūcijas, kas minēta 2. punktā. 
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Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā noteikto 
termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:
(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
kavējuma rašanās;
(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
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Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza 
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
institūcijas, kas minēta 2. punktā.
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
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ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.

Or. fr

Pamatojums

Lai gan ir svarīgi noteikt, ka dalībvalstīm būtu jāparedz tiesiskās aizsardzības procedūras, 
Komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras, nosakot pārāk preskriptīvu īstenošanas kārtību.
Grūti ir arī pieņemt principu, ka iestādei ir jāatlīdzina zaudējumi zāļu ražotājiem, ja tā nav 
ievērojusi pieteikuma izskatīšanas termiņu.

Grozījums Nr. 224
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā 
noteikto termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

Dalībvalstis nodrošina, lai 7. pantā noteikto 
termiņu neievērošanas gadījumos 
pieteikuma iesniedzējam būtu pieejama 
efektīva un ātra tiesiskā aizsardzība.

2. Tiesiskās aizsardzības procedūras 
vajadzībām dalībvalstis ieceļ institūciju, 
kurai uztic šādas pilnvaras:

svītrots

(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;
(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde 
nespēj pierādīt, ka nav vainīga pie 
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kavējuma rašanās;
(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas.
Dalībvalstis drīkst paredzēt, ka pirmajā 
daļā minētā institūcija var ņemt vērā gan 
sabiedrības intereses, gan arī iespējamās 
sekas, ko jebkādām aizskartajām 
interesēm varētu radīt potenciāli 
pasākumi, kas noteikti saskaņā ar šo 
punktu, un tad, ja šādu pasākumu 
negatīvās sekas varētu būt lielākas nekā 
to labums, nolemt tos nenoteikt.
3. Lēmums nenoteikt pagaidu pasākumu 
neietekmē citas prasības, ko izvirza
pieteikuma iesniedzējs, kurš cenšas šādus 
pasākumus panākt.
4. Dalībvalstis nodrošina, lai par tiesību 
aizsardzību procedūrām atbildīgo 
institūciju lēmumi būtu faktiski izpildāmi.
5. Direktīvas 2. punktā minētā institūcija 
ir neatkarīga no kompetentajām iestādēm, 
kas ir atbildīgas par cilvēkiem paredzēto 
zāļu cenu kontroli un par to zāļu 
sortimenta noteikšanu, kuras sedz 
veselības apdrošināšanas sistēmas.
6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja 
minētā institūcija pēc būtības nav tiesa, ir 
jāparedz procedūras, kas nodrošina, lai 
jebkuru varbūtēji nelikumīgu pasākumu, 
ko īstenojusi minētā neatkarīgā 
organizācija, vai jebkuru varbūtēju 
trūkumu tai piešķirto pilnvaru īstenošanā 
būtu iespējams izskatīt tiesā vai citā 
institūcijā, kas ir tiesa vai tribunāls 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
267. panta nozīmē un kas ir neatkarīga 
gan no kompetentās iestādes, gan no 
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institūcijas, kas minēta 2. punktā.
Attiecībā uz iecelšanu amatā, tā pilnvaru 
laiku un atcelšanu no amata 2. punktā 
minētās institūcijas locekļiem nosacījumi 
ir tādi paši kā tiesnešiem. Vismaz minētās 
institūcijas priekšsēdētājam ir tiesneša 
juridiskā un profesionālā kvalifikācija. 
Minētā institūcija pieņem lēmumus, 
ievērojot procedūru, kurā tiek uzklausītas 
abas puses, un katras dalībvalsts noteiktie 
līdzekļi garantē to, ka šie lēmumi ir 
juridiski saistoši.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visos lēmumos par zāļu izslēgšanu no 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvēruma vai par attiecīgā 
izstrādājuma apdrošināšanas seguma 
nosacījumu vai apjoma grozīšanu ietilpst 
uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums. Šādā 
lēmumā ietilpst visi izvērtējumi, ekspertu 
atzinumi vai ieteikumi, ar kuriem tas 
pamatots. Pieteikuma iesniedzēju informē 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

1. Visos lēmumos par zāļu izslēgšanu no 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvēruma vai par attiecīgā 
izstrādājuma apdrošināšanas seguma 
nosacījumu vai apjoma grozīšanu 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, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz eksperta atzinums vai ieteikums, pamatojot 
katru lēmumu, kas ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.
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Grozījums Nr. 226
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visos lēmumos par zāļu izslēgšanu no 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvēruma vai par attiecīgā 
izstrādājuma apdrošināšanas seguma 
nosacījumu vai apjoma grozīšanu ietilpst 
uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums. Šādā 
lēmumā ietilpst visi izvērtējumi, ekspertu 
atzinumi vai ieteikumi, ar kuriem tas 
pamatots. Pieteikuma iesniedzēju informē 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

1. Visos lēmumos par zāļu izslēgšanu no 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvēruma vai par attiecīgā 
izstrādājuma apdrošināšanas seguma 
nosacījumu vai apjoma grozīšanu ietilpst 
uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums. Šādā 
lēmumā ietilpst neapmierinātu 
medicīnisko vajadzību, klīniskās 
iedarbības, sociālo izmaksu un vismazāk 
aizsargāto iedzīvotāju grupu aizsardzības 
novērtējums un visi izvērtējumi, ekspertu 
atzinumi vai ieteikumi, ar kuriem tas 
pamatots. Pieteikuma iesniedzēju informē 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

Or. es

Grozījums Nr. 227
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visos lēmumos par zāļu kategorijas 
izslēgšanu no publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvēruma vai par 
attiecīgās kategorijas apdrošināšanas 
seguma nosacījumu vai apjoma grozīšanu 
ietilpst uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums, un 
lēmumu publicē piemērotā izdevumā.

2. Visos lēmumos par zāļu izslēgšanu no 
publiskās veselības apdrošināšanas 
sistēmas tvēruma vai par attiecīgā 
izstrādājuma apdrošināšanas seguma 
nosacījumu vai apjoma grozīšanu ietilpst
uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums.
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Or. fr

Pamatojums

Prasība, ka iestādēm ir jāsniedz detalizēts pamatojums jebkuram lēmumam neiekļaut 
noteiktas zāles publiskās veselības apdrošināšanas sistēmas darbības jomā, kas tādējādi ir 
pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 228
Andres Perello Rodriguez

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Visos lēmumos par zāļu kategorijas 
izslēgšanu no publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvēruma vai par 
attiecīgās kategorijas apdrošināšanas 
seguma nosacījumu vai apjoma grozīšanu 
ietilpst uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums, un lēmumu 
publicē piemērotā izdevumā.

2. Visos lēmumos par zāļu kategorijas 
izslēgšanu no publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvēruma vai par 
attiecīgās kategorijas apdrošināšanas 
seguma nosacījumu vai apjoma grozīšanu 
ietilpst uz objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem balstīts pamatojums, un lēmumu 
publicē piemērotā izdevumā. Šie kritēriji 
ietver neapmierinātu medicīnisko 
vajadzību, klīniskās iedarbības, sociālo 
izmaksu un vismazāk aizsargāto 
iedzīvotāju grupu aizsardzības 
novērtējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 229
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pants svītrots
Zāļu klasifikācija attiecībā uz to 
iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmās
1. Ja zāles grupē vai klasificē pēc 
terapeitiskiem kritērijiem vai citiem 
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kritērijiem ar nolūku tās iekļaut publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmas 
tvērumā, piemēro 2., 3. un 4. punktu.
2. Objektīvos un pārbaudāmos kritērijus, 
pēc kuriem zāles ir klasificētas attiecībā 
uz to iekļaušanu publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā, dalībvalstis 
publicē piemērotā izdevumā un nosūta 
Komisijai.
3. Attiecībā uz šādi grupētām vai 
klasificētām zālēm dalībvalstis piemērotā 
izdevumā publicē un Komisijai nosūta 
metodikas, kas izmantotas, lai noteiktu, 
kādā apmērā vai ar kādiem nosacījumiem 
zāles iekļaujamas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.
4. Pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma kompetentās iestādes norāda, uz 
kādu objektīvu datu pamata tās 
paredzējušas apdrošināšanas noteikumus 
atļaujas turētāja zālēm, piemērojot 2. un 
3. punktā minētos kritērijus un metodikas. 
Šādā gadījumā kompetentās iestādes 
tirdzniecības atļaujas turētāju informē arī 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

Or. cs

Grozījums Nr. 230
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. pants svītrots
Konkrētu zāļu parakstīšanas kontroles vai 
veicināšanas pasākumi
1. Šā panta 2., 3. un 4. punktu piemēro, ja 
dalībvalsts apstiprina pasākumus, kuru
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mērķis ir kontrolēt vai veicināt konkrētu 
nosauktu zāļu parakstīšanu.
2. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus 
pamato ar objektīviem un pārbaudāmiem 
kritērijiem.
3. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
tostarp visus izvērtējumus, ekspertu 
atzinumus vai ieteikumus, ar kuriem tie ir 
pamatoti, publicē piemērotā izdevumā.
4. Pēc tāda tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma, kura intereses vai tiesisko 
stāvokli ietekmē šā panta 1. punktā 
minētie pasākumi, kompetentās iestādes 
norāda, uz kādu objektīvu datu un 
kritēriju pamata attiecībā uz atļaujas 
turētāja zālēm ir apstiprināti attiecīgie 
pasākumi. Šādā gadījumā kompetentās 
iestādes tirdzniecības atļaujas turētāju 
informē arī par visiem, to skaitā tiesu 
iestādēs pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

Or. cs

Grozījums Nr. 231
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šā panta 2., 3. un 4. punktu piemēro, ja 
dalībvalsts apstiprina pasākumus, kuru 
mērķis ir kontrolēt vai veicināt konkrētu 
nosauktu zāļu parakstīšanu.

1. Šā panta 2. un 3. punktu piemēro, ja 
dalībvalsts apstiprina pasākumus, kuru 
mērķis ir kontrolēt vai veicināt konkrētu 
nosauktu zāļu parakstīšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 232
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
tostarp visus izvērtējumus, ekspertu 
atzinumus vai ieteikumus, ar kuriem tie ir 
pamatoti, publicē piemērotā izdevumā.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Prasība, ka kompetentajām iestādēm ir jāsniedz eksperta atzinums vai ieteikums, pamatojot 
katru lēmumu, kas ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 233
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
tostarp visus izvērtējumus, ekspertu 
atzinumus vai ieteikumus, ar kuriem tie ir 
pamatoti, publicē piemērotā izdevumā.

3. Šā panta 1. punktā minētos pasākumus, 
tostarp visus izvērtējumus, ekspertu 
atzinumus vai ieteikumus, ar kuriem tie ir 
pamatoti, publicē piemērotā izdevumā un 
dara pieejamus sabiedrībai.

Or. sl

Grozījums Nr. 234
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc tāda tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma, kura intereses vai tiesisko 
stāvokli ietekmē šā panta 1. punktā 

svītrots
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minētie pasākumi, kompetentās iestādes 
norāda, uz kādu objektīvu datu un 
kritēriju pamata attiecībā uz atļaujas 
turētāja zālēm ir apstiprināti attiecīgie 
pasākumi. Šādā gadījumā kompetentās 
iestādes tirdzniecības atļaujas turētāju 
informē arī par visiem, to skaitā tiesu 
iestādēs pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

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. Tāds priekšlikums kā šis ļautu iesniegt pieteikumus 
arī visu konkurējošo zāļu ražotājiem, tādējādi radot no administratīvā un juridiskā viedokļa 
pārāk sarežģītu situāciju.

Grozījums Nr. 235
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pēc tāda tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma, kura intereses vai tiesisko stāvokli 
ietekmē šā panta 1. punktā minētie 
pasākumi, kompetentās iestādes norāda, uz 
kādu objektīvu datu un kritēriju pamata 
attiecībā uz atļaujas turētāja zālēm ir 
apstiprināti attiecīgie pasākumi. Šādā 
gadījumā kompetentās iestādes 
tirdzniecības atļaujas turētāju informē arī 
par visiem, to skaitā tiesu iestādēs 
pieejamiem tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem, un par termiņiem attiecībā uz 
pieteikšanos šādai tiesiskai aizsardzībai.

4. Pēc tāda tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma, kura intereses vai tiesisko stāvokli 
ietekmē šā panta 1. punktā minētie 
pasākumi, kompetentās iestādes norāda, uz 
kādu objektīvu datu un kritēriju pamata 
attiecībā uz atļaujas turētāja zālēm ir 
apstiprināti attiecīgie pasākumi.

Or. fr
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Pamatojums

Lai gan ir normāli, ka tirdzniecības atļauju turētājus informē par iemesliem, kādēļ tiek 
ieviesti pasākumi konkrētu zāļu parakstīšanas uzraudzībai vai sekmēšanai, šādi pasākumi 
izriet no valsts lēmumiem, kurus parasti pieņem ar mērķi ierobežot veselības aprūpes 
izdevumus. Tādēļ ir paradoksāli, ka jāparedz šādu pasākumu finansiāla kompensācija.

Grozījums Nr. 236
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas 3., 4., 5. un 7. pantā 
paredzētie termiņi jāinterpretē kā 
laikposms no pieteikuma vai attiecīgā 
gadījumā papildu informācijas saņemšanas 
brīža līdz brīdim, kad attiecīgais lēmums 
faktiski stājas spēkā. Visus ekspertu 
vērtējumus un administratīvos pasākumus, 
kas nepieciešami, lai lēmumu pieņemtu un 
tas stātos spēkā, veic paredzētajos 
termiņos.

Šīs direktīvas 3., 4., 5. un 7. pantā 
paredzētie termiņi jāinterpretē kā 
laikposms no pieteikuma vai attiecīgā 
gadījumā papildu informācijas saņemšanas 
brīža līdz lēmuma pieņemšanas brīdim. 
Visus ekspertu vērtējumus un 
administratīvos pasākumus, kas 
nepieciešami, lai lēmumu pieņemtu un tas 
stātos spēkā, veic paredzētajos termiņos.

Or. cs

Grozījums Nr. 237
Christofer Fjellner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Tomēr attiecībā uz ģeneriskām zālēm 
šajos termiņos neiekļauj noteiktu 
piemērošanas laikposmu un noteiktu 
stāšanās spēkā laikposmu, ja vien neviens 
no minētajiem laikposmiem neilgst ilgāk 
kā vienu kalendāro mēnesi un šie 
laikposmi ir skaidri noteikti dalībvalstu 
tiesību aktos vai administratīvās 
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pamatnostdānēs.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Philippe Juvin

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a. Ja lēmumu pieņemšanas procesā ir 
jāietver pieteikuma iesniedzējas 
laboratorijas un kompetentās iestādes 
sarunas, 3., 4., 5. un 7. pantā paredzētos 
termiņus aptur, līdz kompetentā iestāde ir 
saņēmusi pieteikuma iesniedzējas 
laboratorijas atbildi uz tās ierosināto.

Or. fr

Grozījums Nr. 239
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. pants svītrots
Papildu pierādījumi par kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci
Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna 
nevērtē elementus, ar kuriem pamatota 
izsniegtā tirdzniecības atļauja, tostarp 
zāļu kvalitāti, drošumu, iedarbīgumu vai 
bioekvivalenci.

Or. en
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Grozījums Nr. 240
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu pierādījumi par kvalitāti, drošumu, 
iedarbīgumu vai bioekvivalenci

Papildu pierādījumi par kvalitāti, drošumu, 
iedarbīgumu, bioekvivalenci vai bioloģisku 
līdzību

Or. fr

Pamatojums

Īpašu noteikumu ieviešana attiecībā uz ģeneriskām zālēm ir svarīgākā šīs pārskatītās 
redakcijas pievienotā vērtība. Tomēr, lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp bioterapijas 
līdzekļus, ir jāizdara atsauce uz bioloģiskās līdzības jēdzienu, kā arī uz bioekvivalenci.

Grozījums Nr. 241
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu pierādījumi par kvalitāti, drošumu, 
iedarbīgumu vai bioekvivalenci

Pierādījumi par kvalitāti, drošumu, 
iedarbīgumu vai bioekvivalenci

Or. fr

Grozījums Nr. 242
Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
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tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci.

tirdzniecības atļauja (zāļu kvalitāte, 
drošums, iedarbīgums vai bioekvivalence).
Jānodrošina, ka dalībvalstīm ir pilnībā 
pieejami dati, ko tirdzniecības autļauju 
izsniegšanas 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 to 
novērtējuma veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci.

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
būtiskākos elementus (kvalitāti, drošumu, 
iedarbīgumu vai bioloģisku līdzību), ar 
kuriem pamatota izsniegtā tirdzniecības 
atļauja. Neraugoties uz to, dalībvalstīm ir 
pieejami visi dati, ko izmantojusi iestāde, 
kura izsniegusi tirdzniecības autļauju, lai 
tās varētu novērtēt zāļu relatīvo drošumu 
un iedarbīgumu veselības apdrošināšanas 
sistēmas kontekstā.

Or. fr

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka iestādes spēj veikt zāļu relatīvās terapeitiskās vērtības atkārtotu 
novērtējumu, jo šo relatīvo vērtību var būtiski ietekmēt jaunu, konkurējošu produktu 
parādīšanās tirgū vai jaunas terapeitiskās īpašības atklāšana. Turklāt to aģentūru 
kompetence, kuras izsniedz tirdzniecības atļaujas, neattiecas uz šādiem salīdzinošiem 
novērtējumiem. Visbeidzot, nav nepieciešamības atkārtoti izvērtēt bioekvivalenci.
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Grozījums Nr. 244
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci.

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci. 
Tomēr dalībvalstīm ir pilnībā pieejami 
dati, ko tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
iestādes izmanto, izvērtējot minētos 
elementus. Kompetentajām iestādēm arī ir 
tiesības pieprasīt papildu informāciju 
novērtējuma veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci.

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
tirdzniecības atļauju, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci, 
kā arī 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 
nav pretrunā valsts iestāžu lēmumam atlīdzināt vai neatlīdzināt izmaksas, kas radušās, 
lietojot zāles retu slimību ārstēšanai, bet drīzāk mudinātu valsts iestādes biežāk izmantot 
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Eiropas līmenī gūto pieredzi.

Grozījums Nr. 246
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci.

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis necenšas no 
jauna vērtēt būtiskākos elementus 
(kvalitāti, drošumu, iedarbīgumu vai 
bioekvivalenci), ar kuriem pamatota 
izsniegtā tirdzniecības atļauja.

Tomēr dalībvalstīm jābūt pilnībā 
pieejamiem datiem, ko izmantojušas 
tirdzniecības atļaujas izsniedzējas 
iestādes, lai tās varētu izvērtēt zāļu 
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 pantu, dalībvalstīm var būt liegta iespēja izmantot datus vai 
pieprasīt papildu datus, kuri tām vajadzīgi zāļu relatīvā riska un ieguvumu koeficienta un 
relatīvās efektivitātes novērtēšanai salīdzinājumā ar ārstniecības veidiem, kuru izmaksas sedz 
valsts veselības apdrošināšanas sistēmas.

Grozījums Nr. 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikumus, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumus, ar ko reglamentē 
zāļu cenas saskaņā ar 3. pantu vai nosaka 
to iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā atbilstoši 
7. un 9. pantam, dalībvalstis uzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības.

1. Lēmumu pieņemšanas procedūras un 
lēmumus, ar ko reglamentē zāļu cenas 
saskaņā ar 3. pantu vai nosaka to 
iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā atbilstoši 
7. un 9. pantam, dalībvalstis uzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības.

Or. it

Grozījums Nr. 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pieteikumus, lēmumu pieņemšanas 
procedūras un lēmumus, ar ko reglamentē 
zāļu cenas saskaņā ar 3. pantu vai nosaka 
to iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā atbilstoši 
7. un 9. pantam, dalībvalstis uzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības.

1. Lēmumu pieņemšanas procedūras un 
lēmumus, ar ko reglamentē zāļu cenas 
saskaņā ar 3. pantu vai nosaka to 
iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā atbilstoši 
7. un 9. pantam, dalībvalstis uzskata par 
administratīvām procedūrām, kas būtībā ir 
neatkarīgas no intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības.

Or. it

Grozījums Nr. 249
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 2. Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība 
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nav uzskatāma par pietiekamu 
attaisnojumu atteikt, apturēt vai atcelt 
lēmumus, kas saistīti ar kādu zāļu cenu vai 
to iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

nav uzskatāma par pietiekamu 
attaisnojumu atteikt, apturēt vai atcelt 
lēmumus, kas saistīti ar kādu zāļu cenu vai 
to iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Tomēr
dalībvalstīm nekādā gadījumā nedrīkst 
atņemt pilnvaras pārbaudīt intelektuālā 
īpašuma tiesības.

Or. sl

Grozījums Nr. 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, 
neskarot intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības jomas tiesību aktus, kas ir 
spēkā Savienībā un valstīs.

3. Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, 
neskarot intelektuālā īpašuma tiesību 
aizsardzības jomas tiesību aktus, kas ir 
spēkā Savienībā un valstīs. Lai 
nodrošinātu šā panta noteikumu 
pienācīgu piemērošanu, šie noteikumi 
nekavē pieteikumus, kas iesniegti 
kompetentajām iestādēm, vai kompetento 
iestāžu lēmumus par konkrētu zāļu cenas 
noteikšanu vai iekļaušanu valsts veselības 
apdrošināšanas sistēmas darbības jomā 
uzskatīt par objektīviem un pieņemamiem 
faktoriem, kurus kompetentās tiesu 
iestādes var ņemt vērā, nosakot to, vai 
intelektuālās īpašuma tiesības ir vai tiks 
pārkāptas. 

Or. it

Grozījums Nr. 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu šā panta noteikumu 
pienācīgu piemērošanu, šie noteikumi 
nekavē pieteikumus, kas iesniegti 
kompetentajām iestādēm, vai kompetento 
iestāžu lēmumus par konkrētu zāļu cenas 
noteikšanu vai iekļaušanu valsts veselības 
apdrošināšanas sistēmas darbības jomā 
uzskatīt par objektīviem un pieņemamiem 
faktoriem, kurus kompetentās tiesu 
iestādes var ņemt vērā, nosakot to, vai 
intelektuālās īpašuma tiesības ir vai tiks 
pārkāptas.

Or. it

Grozījums Nr. 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1. un 2. punktu var 
nepiemērot dalībvalstīs, kurās ģenerisku 
zāļu tirdzniecības atļaujas vai 
kompensācijas atļaujas izsniegšana 
izraisa attiecīgo references zāļu cenas 
un/vai kompensācijas nosacījumu 
izmaiņas.

Or. it

Grozījums Nr. 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Šā panta 1. un 2. punktu var 
nepiemērot dalībvalstīs, kurās ģenerisku 
zāļu tirdzniecības atļaujas vai 
kompensācijas atļaujas izsniegšana 
izraisa attiecīgo references zāļu cenas 
un/vai kompensācijas nosacījumu 
izmaiņas. 

Or. it

Grozījums Nr. 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis var pieņemt īpašus 
pasākumus un juridiskas procedūras 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai 
gadījumos, kad ģenerisku zāļu 
tirdzniecības atļaujas vai kompensācijas 
atļaujas izsniegšana izraisa attiecīgo 
references zāļu cenas un/vai 
kompensācijas nosacījumu izmaiņas.

Or. it

Grozījums Nr. 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis var pieņemt īpašus 
pasākumus un juridiskas procedūras 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai 
gadījumos, kad ģenerisku zāļu 
tirdzniecības atļaujas vai kompensācijas 
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atļaujas izsniegšana izraisa attiecīgo 
references zāļu cenas un/vai 
kompensācijas nosacījumu izmaiņas.

Or. it

Grozījums Nr. 256
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. pants svītrots
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām
Ja dalībvalsts ir paredzējusi pieņemt vai 
grozīt kādu pasākumu, uz kuru attiecas 
šīs direktīvas darbības joma, tā 
ieinteresētajām personām dod iespēju 
saprātīgā termiņā iesniegt komentārus 
par pasākuma projektu. Konsultāciju 
noteikumus kompetentās iestādes 
publisko. Izņemot informāciju, kas ir 
konfidenciāla saskaņā ar Savienības un 
dalībvalstu tiesību aktiem, kuri 
reglamentē uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, konsultāciju rezultātus 
dara publiski pieejamus.

Or. cs

Grozījums Nr. 257
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts ir paredzējusi pieņemt vai 
grozīt kādu pasākumu, uz kuru attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, tā ieinteresētajām 

Ja dalībvalsts ir paredzējusi pieņemt vai 
grozīt kādu pasākumu, uz kuru attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, tā ieinteresētajām 



AM\917073LV.doc 83/97 PE498.042v02-00

LV

personām dod iespēju saprātīgā termiņā 
iesniegt komentārus par pasākuma 
projektu. Konsultāciju noteikumus 
kompetentās iestādes publisko. Izņemot 
informāciju, kas ir konfidenciāla saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem, 
kuri reglamentē uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, konsultāciju rezultātus 
dara publiski pieejamus.

personām, tostarp pacientu un patērētāju 
aizsardzības organizācijām, dod iespēju 
saprātīgā termiņā iesniegt komentārus par 
pasākuma projektu. Konsultāciju 
noteikumus kompetentās iestādes publisko. 
Izņemot informāciju, kas ir konfidenciāla 
saskaņā ar Savienības un dalībvalstu 
tiesību aktiem, kuri reglamentē 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, 
konsultāciju rezultātus dara publiski 
pieejamus.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
15. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja dalībvalsts ir paredzējusi pieņemt vai 
grozīt kādu pasākumu, uz kuru attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, tā ieinteresētajām 
personām dod iespēju saprātīgā termiņā 
iesniegt komentārus par pasākuma 
projektu. Konsultāciju noteikumus 
kompetentās iestādes publisko. Izņemot 
informāciju, kas ir konfidenciāla saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem, 
kuri reglamentē uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, konsultāciju rezultātus 
dara publiski pieejamus.

Ja dalībvalsts ir paredzējusi būtiski 
pārstrādāt kādu pasākumu, uz kuru 
attiecas šīs direktīvas darbības joma, tā 
ieinteresētajām personām dod iespēju 
saprātīgā termiņā iesniegt komentārus par 
pasākuma projektu. Konsultāciju 
noteikumus kompetentās iestādes publisko. 
Izņemot informāciju, kas ir konfidenciāla 
saskaņā ar Savienības un dalībvalstu 
tiesību aktiem, kuri reglamentē 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti, 
konsultāciju rezultātus dara publiski 
pieejamus.

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cenu pārredzamība

1. Vismaz reizi gadā kompetentās iestādes 
publicē piemērotā izdevumā un dara 
zināmu Komisijai pilnu to zāļu sarakstu, 
uz kurām attiecas to veselības
apdrošināšanas sistēmu darbības joma un 
kuru cenas ir noteiktas attiecīgajā 
laikposmā, kā arī cenas, ko var prasīt par 
šīm zālēm.
2. Komisija un dalībvalstis izvērtē, kā 
turpināt sadarboties saistībā ar EURIPID 
cenu informācijas datu bāzes darbību, jo 
šī datu bāze nodrošina ES mēroga 
pievienoto vērtību cenu pārredzamības 
ziņā.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
2. Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
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dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

Or. cs

Grozījums Nr. 261
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
(1) Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
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(2) Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
(3) Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
(4) Komisija savus apsvērumus 
dalībvalstij, kas paziņojusi par pasākuma 
projektu, var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
(5) Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

Or. hu

Pamatojums

Mēs redzam pamatu bažām apstāklī, ka priekšlikumā ir paredzēta iepriekšējas paziņošanas 
prasība, kam seko trīs mēnešu gaidīšanas periods, jo Komisijai jāsniedz atbilde trīs mēnešu 
laikā. Šā noteikuma dēļ dalībvalstis nespēs elastīgi reaģēt uz makroekonomiskajiem 
apstākļiem, kas ir pamatā subsīdiju noteikumu grozīšanai.

Grozījums Nr. 262
Alda Sousa

Direktīvas priekšlikums
16. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
2. Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

Or. en



PE498.042v02-00 88/97 AM\917073LV.doc

LV

Grozījums Nr. 263
Nessa Childers

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
2. Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
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apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 264
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
2. Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
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nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šā panta noteikumi pārsniedz to, kas ir vajadzīgs priekšlikuma mērķu sasniegšanai, un 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Grozījums Nr. 265
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. pants svītrots
Valstu pasākumu projektu paziņošana
1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.
2. Ja ar ierosināto pasākumu saistīto 
aspektu novērtēšanai nepieciešams zināt 
būtiski un tieši uz tiem attiecošos tiesību 
aktu vai reglamentējošo noteikumu 
pamatnormu tekstus, attiecīgā gadījumā 
dalībvalstis vienlaikus nosūta arī šos 
tekstus.
3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.
4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
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kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.
Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.
5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šīs birokrātiskās procedūras dēļ dalībvalstis nespēs ātri reaģēt uz jaunām norisēm, kuras 
apdraud to veselības aprūpes sistēmu ilgtspējību. Turklāt šis priekšlikums ir pretrunā 
dalībvalstu tiesībām organizēt to veselības aprūpes sistēmu darbību un subsidiaritātes 
principam.

Grozījums Nr. 266
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas 
apstiprināt vai grozīt kādu pasākumu, kas 
ir šīs direktīvas darbības jomā, tās 
Komisijai nekavējoties nosūta paredzētā 
pasākuma projektu kopā ar apsvērumiem, 
ar kuriem pasākums ir pamatots.

1. Ja dalībvalstis pieņem vai groza kādu 
pasākumu, kas ir šīs direktīvas darbības 
jomā, tās Komisijai nosūta galīgo tekstu
kopā ar apsvērumiem, ar kuriem pasākums 
ir pamatots.

Or. fr
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Grozījums Nr. 267
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis 1. punktā minēto 
pasākuma projektu nosūta atkārtoti, ja tās 
groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu 
vai saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 268
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, 
var nosūtīt trīs mēnešu laikā.

svītrots

Attiecīgā dalībvalsts Komisijas 
apsvērumus iespējami ņem vērā, jo īpaši, 
ja apsvērumos norādīts, ka projektā 
paredzētais pasākums var būt pretrunā 
Savienības tiesību aktiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Zofija Mazej Kukovič

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, var 
nosūtīt trīs mēnešu laikā.

Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, var 
nosūtīt divu mēnešu laikā.

Or. sl

Grozījums Nr. 270
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tā nekavējoties 
nosūta galīgo tekstu Komisijai. Ja 
Komisija saskaņā ar 4. punktu izteikusi 
apsvērumus, minētajam sūtījumam 
pievieno ziņojumu par darbībām, kas 
veiktas, reaģējot uz Komisijas 
apsvērumiem.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim un līdz 1. jūlijam dalībvalstis 
Komisijai nosūta un piemērotā izdevumā 
publicē sīki izstrādātu ziņojumu, kurā 
sniedz šādu informāciju:

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim dalībvalstis Komisijai nosūta 
un piemērotā izdevumā publicē sīki 
izstrādātu ziņojumu, kurā sniedz šādu 
informāciju:

Or. cs
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Grozījums Nr. 272
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim un līdz 1. jūlijam dalībvalstis 
Komisijai nosūta un piemērotā izdevumā 
publicē sīki izstrādātu ziņojumu, kurā 
sniedz šādu informāciju:

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim dalībvalstis Komisijai nosūta 
un piemērotā izdevumā publicē sīki 
izstrādātu ziņojumu, kurā sniedz šādu 
informāciju:

Or. fr

Grozījums Nr. 273
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim un līdz 1. jūlijam dalībvalstis 
Komisijai nosūta un piemērotā izdevumā 
publicē sīki izstrādātu ziņojumu, kurā 
sniedz šādu informāciju:

1. Līdz […] [datēt ar gadu pēc dienas, kas 
minēta 18. panta 1. punkta pirmajā daļā] 
31. janvārim un pēc tam katru gadu līdz 
31. janvārim dalībvalstis Komisijai nosūta 
un piemērotā izdevumā publicē sīki 
izstrādātu ziņojumu, kurā sniedz šādu 
informāciju:

Or. fr

Pamatojums

Būtu jāparedz prasība šos ziņojumus publicēt reizi gadā, lai nodrošinātu to, ka dalībvalstīm 
netiek uzlikts pārmērīgi liels administratīvais slogs un ka ziņojumu pamatā ir plašāki dati, 
tādēļ tajos sniegts plašāks pārskats.

Grozījums Nr. 274
Milan Cabrnoch
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Direktīvas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija reizi sešos mēnešos publicē 
ziņojumu par informāciju, ko dalībvalstis 
iesniegušas atbilstoši 1. punktam.

2. Komisija reizi gadā publicē ziņojumu 
par informāciju, ko dalībvalstis iesniegušas 
atbilstoši 1. punktam.

Or. cs

Grozījums Nr. 275
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [12. mēneša
pēdējā diena pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī] pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai 
minēto noteikumu tekstu.

Dalībvalstis vēlākais līdz [24. mēneša
pēdējā diena pēc šīs direktīvas 
publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī] pieņem un publicē normatīvos un 
administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. 
Dalībvalstis tūlīt dara zināmu Komisijai 
minēto noteikumu tekstu.

Or. cs

Grozījums Nr. 276
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots
Ziņojums par šīs direktīvas īstenošanu
1. Dalībvalstis [ievietot datumu, kas ir ne 
vēlāks kā divi gadi pēc 18. panta 1. punkta 
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otrajā daļā minētā datuma] un pēc tam ik 
pēc trim gadiem Komisijai nosūta 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu.
2. Komisija [ievietot datumu, kas ir ne 
vēlāks kā trīs gadi pēc 18. panta 1. punkta 
otrajā daļā norādītā datuma] iesniedz 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Ziņojumam var pievienot jebkādus 
attiecīgus priekšlikumus.

Or. cs

Grozījums Nr. 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija [ievietot datumu, kas ir ne 
vēlāks kā trīs gadi pēc 18. panta 1. punkta 
otrajā daļā norādītā datuma] iesniedz 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Ziņojumam var pievienot jebkādus 
attiecīgus priekšlikumus.

2. Komisija [ievietot datumu, kas ir ne 
vēlāks kā trīs gadi pēc 18. panta 1. punkta 
otrajā daļā norādītā datuma] iesniedz 
ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Ziņojumam attiecīgā gadījumā var 
pievienot priekšlikumus par šīs direktīvas 
grozīšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a pants
Uzraudzība un ziņošana
1. Trīs gadus pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā 
novērtēta šīs direktīvas īstenošana.
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2. Komisijai ir pietiekami resursi šīs 
direktīvas īstenošanas uzraudzībai.

Or. en


