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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu 
pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to 
iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0084),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0056/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Nacionālā padome un 
Luksemburgas Deputātu palāta un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. jūlija 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A7–0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 OV C ...
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lai mazinātu iekšējā tirgus nevienādību 
ietekmi, dalībvalstu pasākumiem būtu 
jāatbilst obligātām procedurālām
prasībām, kas iesaistītajām personām dod 
iespēju pārbaudīt, vai ar attiecīgajiem 
pasākumiem netiek veidoti kvantitatīvi 
ierobežojumi importam vai eksportam, vai 
tiem līdzvērtīgiem pasākumiem. Tomēr 
šīm prasībām nevajadzētu ietekmēt to 
dalībvalstu rīcībpolitiku, kas pirmām 
kārtām paļaujas uz brīvu konkurenci kā 
zāļu cenu noteicošo faktoru. Tām 
nevajadzētu arī ietekmēt cenu veidošanas 
un sociālā nodrošinājuma shēmu 
plānošanas nacionālo rīcībpolitiku vairāk, 
kā vajadzīgs, lai šīs direktīvas nozīmē 
sasniegtu pārredzamību un nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību. 

(6) Lai mazinātu iekšējā tirgus nevienādību 
ietekmi, dalībvalstu pasākumiem būtu 
jāatbilst obligātām procedūras prasībām, 
kas iesaistītajām personām dod iespēju 
pārbaudīt, vai ar attiecīgajiem pasākumiem 
netiek veidoti kvantitatīvi ierobežojumi 
importam vai eksportam, vai tiem 
līdzvērtīgiem pasākumiem. Ar šīm 
obligātajām procedūras prasībām būtu arī 
jānodrošina juridiskā noteiktība un 
pārredzamība kompetentajām iestādēm, 
pieņemot lēmumus par zāļu cenām un to, 
kādu zāļu iegādes izmaksas sedz 
dalībvalstu veselības apdrošināšanas 
sistēmas, vienlaikus sekmējot zāļu 
ražošanu, paātrinot ģenerisko zāļu 
ienākšanu tirgū un sekmējot jaunu zāļu 
izpēti un attīstību. Tomēr šīm prasībām 
nevajadzētu ietekmēt to dalībvalstu 
rīcībpolitiku, kas pirmām kārtām paļaujas 
uz brīvu konkurenci kā zāļu cenu noteicošo 
faktoru. Tām nevajadzētu arī ietekmēt cenu 
veidošanas un sociālā nodrošinājuma 
shēmu plānošanas nacionālo rīcībpolitiku 
vairāk, kā vajadzīgs, lai šīs direktīvas 
nozīmē sasniegtu pārredzamību un 
nodrošinātu iekšējā tirgus darbību. 

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Kompetentās iestādes un 
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tirdzniecības atļaujas turētāji aizvien 
biežāk noslēdz līgumiskās vienošanās, lai 
darītu pacientiem pieejamu novatorisku 
terapiju, iekļaujot noteiktas zāles publisko 
veselības aizsardzības sistēmu tvērumā, 
vienlaikus uzraugot elementus, par 
kuriem panākta iepriekšēja vienošanās uz 
noteiktu laikposmu, lai jo īpaši risinātu 
jautājumu par pierādījumu nenoteiktību 
attiecībā uz konkrētu zāļu iedarbības 
efektivitāti un/vai relatīvo efektivitāti, vai 
atbilstošu izmantošanu. Kavēšanās, 
paredzot šādu līgumisko vienošanos 
noteikumus un nosacījumus, parasti 
pārsniedz plānotos termiņus un attaisno 
šādu vienošanos izslēgšanu no šīs 
direktīvas darbības jomas. Minētās 
vienošanās būtu jāattiecina tikai uz 
terapeitiskām jomām, kurās to noslēgšana 
efektīvi atvieglotu novatorisku zāļu 
pieejamību pacientiem, paliktu 
brīvprātīga un neietekmētu tirdzniecības 
atļaujas turētāja tiesības iesniegt 
pieteikumu saskaņā ar šo direktīvu. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar Savienības atbalstu sadarbībai 
veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtējuma (HTA) jomā saskaņā ar 
15. pantu Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 9. marta 
Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību 
piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē 1

cenšas optimizēt un saskaņot HTA 
metodiku, kas galu galā arī mazinātu 
kavēšanos zāļu cenu noteikšanas un 
kompensēšanas procesā, kurā kā daļu no 
lēmumu pieņemšanas dalībvalstis izmanto 
HTA. HTA ietver jo īpaši informāciju par 
relatīvo iedarbīgumu, kā arī par īstermiņa 
un ilgtermiņa iedarbīgumu, vajadzības 
gadījumā arī informāciju par veselības 
aprūpes tehnoloģijām, ņemot vērā arī 
plašākus ekonomiskos un sociālos 
ieguvumus vai novērtējamo zāļu izmaksu 
lietderību saskaņā ar kompetento iestāžu 
izmantoto metodiku. HTA ir daudznozaru 
process, kurā apkopo informāciju par 
medicīnas, sociālajiem, ekonomiskajiem 
un ētikas aspektiem, kas attiecas uz 
veselības aprūpes tehnoloģiju 
izmantošanu sistemātiskā, pārredzamā, 
objektīvā un noturīgā veidā. Tā mērķis ir 
nodrošināt informāciju, lai varētu izveidot 
drošu un efektīvu veselības aprūpes 
politiku, kas ir orientēta uz pacientu un ar 
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ko cenšas panākt lielāko iespējamo 
vērtību.
______________
1 OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.

Or. en

Pamatojums

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) Tā kā tiesu procesi dalībvalstīs bieži 
vien ir ilgi un tas bieži vien attur skartos 
uzņēmumus sākt tiesvedību, dalībvalstīs 
pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
nav visā pilnībā palīdzējuši nodrošināt 
termiņu ievērošanu. Tādēļ ir nepieciešami 
efektīvi mehānismi, lai nodrošinātu ātru 
pārkāpumu izšķiršanu, izmantojot 
administratīvu starpniecību pirms 
tiesvedības, kā arī lai kontrolētu un 
nodrošinātu cenu veidošanas un 
kompensācijas lēmumu termiņu 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

veidošanas un kompensācijas procedūrās
dalībvalstīm nebūtu atkārtoti jāvērtē 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
pamatelementi, tostarp zāļu kvalitāte, 
drošums, iedarbīgums, bioekvivalence vai 
bioloģiska līdzība. Tirdzniecības atļauja 
zālēm retu slimību ārstēšanai pamato arī, 
novērtējot vairākus kritērijus, tostarp 
ievērojamas produkta priekšrocības, 
salīdzinot ar visām Savienībā pieejamām 
alternatīvām, saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 141/2000, kas nebūtu atkārtoti 
jānovērtē cenu noteikšanas un 
kompensācijas procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tomēr tam, ka atkārtoti nevērtē 
elementus, uz kuriem saskaņā ar cenu 
noteikšanas un kompensācijas 
procedūrām ir pamatota tirdzniecības 
atļauja, nevajadzētu liegt kompetentajām 
iestādēm pieprasīt, piekļūt un izmantot 
datus, kas iegūti tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanas procesā, ar mērķi veikt 
novērtējumu un HTA. Datu apmaiņai 
starp kompetentajām iestādēm, kas atbild 
par tirdzniecības atļauju izsniegšanu, 
cenu noteikšanu un kompensāciju, 
vajadzētu būt iespējamai dalībvalsts 
līmenī, ja šādi procesi ir piemērojami. 
Kompetentajām iestādēm vajadzētu arī 
būt iespējai novērtēšanas un HTA 
vajadzībām iekļaut vai radīt atbilstošus 
papildu datus.

Or. en
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Valsts kompetento iestāžu lēmumu 
pieņemšanas procesa pārskatāmība, 
integritāte un neatkarība būtu 
jānodrošina, nododot atklātībai to 
ekspertu vārdus, kuri līdzdarbojas to 
iestāžu darbā, kas ir atbildīgas par cenu 
noteikšanas un kompensācijas lēmumu 
pieņemšanu, un jāpublisko kopā ar 
minēto ekspertu interešu deklarācijām. 

Or. en

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(16) Dalībvalstis bieži grozījušas savas 
veselības apdrošināšanas shēmas vai 
apstiprinājušas jaunus pasākumus, uz 
kuriem attiecas šīs direktīvas darbības 
joma. Tādēļ nepieciešams iedibināt 
informatīvu mehānismu, kas paredzēts, lai
nodrošinātu apspriešanos ar visām 
ieinteresētajām personām, tostarp ar 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām. 

Or. en
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) brīvprātīgi noslēgtu līgumisku 
vienošanos, kura noslēgta starp publiskām 
iestādēm un tirdzniecības atļaujas turētāju 
un kuras mērķis ir iekļaut zāles veselības 
apdrošināšanas sistēmas darbības jomā, 
vienlaikus uzraugot elementus, par 
kuriem abas puses iepriekš vienojušās 
attiecībā uz konkrēto zāļu iedarbīgumu 
un/vai relatīvo iedarbīgumu, vai 
pienācīgu izmantošanu, un dot iespēju
minētās zāles efektīvi nodrošināt 
pacientiem ar īpašiem nosacījumiem un 
laikposmā, par ko notikusi vienošanās;

Or. en

Pamatojums

Izslēgšana no šīs direktīvas darbības jomas būtu jāattiecina tikai uz brīvprātīgi noslēgtu 
līgumisku vienošanos, kuras uzraudzības un rezultātu kritēriju noteikšanai kompetentajām 
iestādēm un tirdzniecības atļauju turētājiem būtu vajadzīgs papildu laiks, jo galīgais mērķis ir 
nodrošināt šo zāļu pieejamību pacientiem, ievērojot īpašus nosacījumus.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Šīs direktīvas normas piemēro 
pasākumiem, kas paredzēti, lai noteiktu, uz 
kurām zālēm iespējams attiecināt 
līgumiskas vienošanās vai publiskā 
iepirkuma procedūras. Saskaņā ar 
Savienības un dalībvalstu tiesību aktiem 
par uzņēmējdarbības konfidencialitāti, 
pamatinformāciju par zālēm, kas ietverta 
līgumos vai publiskā iepirkuma 
procedūrās, piemēram, produkta 
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nosaukumu un tirdzniecības atļaujas 
turētāja nosaukumu, dara publiski 
pieejamu, līdzko ir noslēgta vienošanās 
vai pabeigta procedūra.

Or. en

Pamatojums

Zālēm, uz kurām saskaņā ar īpašu līgumisku vienošanos vai valsts iepirkuma procedūru 
attiecas publisko veselības apdrošināšanas sistēmu segums, ir jāpiemēro obligātas 
pārredzamības un informācijas publiskošanas prasības. 

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Neskarot papildu novērtēšanas metodiku, ko kompetentās iestādes piemēro valsts līmenī, 
nolūkā nodrošināt juridisko noteiktību un konsekvenci dalībvalstu kompetentajām iestādēm, 
piemērojot šajā direktīvā izklāstītos noteikumus, ir jāparedz vienota veselības aprūpes 
tehnoloģiju novērtējuma (HTA) definīcija.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Saīsinātie termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un izdevīgi gan publiskām veselības 
apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem. Tomēr šo termiņu noteikšanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumi un īpaši pasākumi, lemjot par ģenerisko zāļu 
cenām un kompensāciju. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. 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 termiņš 
vienmēr ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos. 

5. Ja 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 termiņš 
vienmēr ir 25 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu. Papildu informāciju 
dalībvalstis prasa tikai tad, ja tā 
nepārprotami pieprasīta valsts tiesību aktos 
vai administratīvos norādījumos. 
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Or. en

Pamatojums

Saīsinātie termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un izdevīgi gan publiskām veselības 
apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem. Tomēr šo termiņu noteikšanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumi un īpaši pasākumi, lemjot par ģenerisko zāļu 
cenām un kompensāciju. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Kritērijus, kas kompetentajām iestādēm 
jāņem vērā, apstiprinot zāļu cenas, 
dalībvalstis nosūta Komisijai. Šie kritēriji 
un informācija par lēmumu pieņēmējām 
dalībvalstu vai reģionālajām iestādēm ir 
publiski pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 19

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.

Or. en

Pamatojums

Saīsinātie termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un izdevīgi gan publiskām veselības 
apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem. Tomēr šo termiņu noteikšanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumi un īpaši pasākumi, lemjot par ģenerisko zāļu 
cenām un kompensāciju. 

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes tūdaļ 

5. 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. 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. 

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

Or. en

Pamatojums

Saīsinātie termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un izdevīgi gan publiskām veselības 
apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem. Tomēr šo termiņu noteikšanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumi un īpaši pasākumi, lemjot par ģenerisko zāļu 
cenām un kompensāciju. 

Grozījums Nr. 21

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 

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 
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pagarināt. pagarināt.

Or. en

Pamatojums

Saīsināti termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un izdevīgi gan publiskām veselības 
apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem. Tomēr šo termiņu noteikšanā būtu jāņem vērā 
dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumi un īpaši pasākumi, lemjot par ģenerisko zāļu
cenām un kompensāciju. 

Grozījums Nr. 22

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 nosūta Komisijai. Šie kritēriji 
un informācija par lēmumu pieņēmējām 
dalībvalstu vai reģionālajām iestādēm ir 
publiski pieejama.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en



PE491.292v01-00 20/31 PR\905310LV.doc

LV

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Par zaudējumu atlīdzināšanu prasītājam, ja nav ievēroti 7. pantā noteiktie termiņi, būtu 
jālemj attiecīgajai administratīvai vai tiesu iestādei saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nekavējoties par jebkuru gadījumu, 
kad kompetentā iestāde nepamatoti nav 
ievērojusi termiņus, ziņot attiecīgajai 
administratīvajai vai tiesu iestādei 
saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām. 

svītrots 

Or. en

Pamatojums

Par sodanaudas piemērošanu, ja nav ievēroti 7. pantā noteiktie termiņi, būtu jālemj 
attiecīgajai administratīvajai vai tiesu iestādei saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. 

Grozījums Nr. 27

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 28

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

6. Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. 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.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 8. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 30

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 

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 
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lēmumu publicē piemērotā izdevumā. kritērijiem balstīts pamatojums.

Or. en

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ikvienu lēmumu izslēgt kādas zāles vai 
zāļu kategoriju no publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas darbības jomas 
kopā ar lēmuma pamatojuma 
kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

2. Objektīvos un pārbaudāmos kritērijus, 
pēc kuriem zāles ir klasificētas attiecībā uz 
to iekļaušanu publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā, dalībvalstis 
publisko un nosūta Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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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.

3. Attiecībā uz šādi grupētām vai 
klasificētām zālēm dalībvalstis publisko un 
Komisijai nosūta metodikas, kas 
izmantotas, lai noteiktu, kādā apmērā vai ar 
kādiem nosacījumiem zāles iekļaujamas 
publiskajā veselības apdrošināšanas 
sistēmā. 

Or. en

Grozījums Nr. 34

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, publisko. 

Or. en

Grozījums Nr. 35

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. en

Pamatojums

Princips, ka atkārtoti nevērtē elementus, uz kuru pamata ir izsniegta tirdzniecības atļauja, 
būtu jāattiecina arī uz bioloģiski līdzīgām zālēm, kuras apstiprina saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 4. punktu.
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Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. daļa

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.

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

Or. en

Pamatojums

Princips, ka atkārtoti nevērtē elementus, uz kuru pamata ir izsniegta tirdzniecības atļauja, 
būtu jāattiecina arī uz bioloģiski līdzīgām zālēm, kuras apstiprina saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 37

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot 
kompetento iestāžu tiesības pieprasīt, 
piekļūt un izmantot datus, kuri 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
procesā radīti novērtēšanas un HTA 
nolūkā.

Or. en

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
-15. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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-15. pants
Lēmējiestāžu darba pārredzamība
1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās 
iestādes, kuras uzrauga zāļu cenas vai 
nosaka to, kuras zāles sedz publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmas, dara 
publiski pieejamu regulāri atjauninātu to 
lēmējiestāžu locekļu sarakstu un viņu 
interešu deklarācijas.
2. Šā panta 1. punktu piemēro arī 8. panta 
2. punktā minētajai administratīvajai 
iestādei.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu kompetento iestāžu pieņemto lēmumu pārredzamību un integritāti, ir svarīgi 
publiskot visu to ekspertu vārdus un interešu deklarācijas, kuri piedalās lēmumu pieņemšanas 
procesā saskaņā ar dalībvalsts procedūrām.

Grozījums Nr. 39

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 pieņemt vai 
grozīt kādu tiesību aktu, uz kuru attiecas 
šīs direktīvas darbības joma, tā 
ieinteresētajām personām, tostarp 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
piemēram, pacientu un patērētāju tiesību 
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. 
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Or. en

Pamatojums

Pilsoniskās sabiedrības organizāijas un jo īpaši pacientu un patērētāju tiesību aizsardzības 
organizācijas būtu jāiesaista ikvienā apspriešanas procesā, pirms tiek pieņemts vai grozīts 
kāds tiesību akts, uz kuru attiecas šīs direktīvas darbības joma.

Grozījums Nr. 40

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. 
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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

Pamatojums

Direktīvas 16. pantā paredzētie pasākumi un noteikumi nešķiet samērīgi ar šīs direktīvas 
mērķiem un instrumentiem. Transponēšanas noteikumiem, kas paredzēti 18. panta 2. punktā, 
būtu jāsniedz Eiropas Komisijai jau pietiekama informācija, lai tā spētu uzraudzīt šīs 
direktīvas īstenošanu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 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. en

Pamatojums

Ikgadējs ziņojums, kurā apkopoti nepieciešamie dati un informācija, būtu piemērotāks, lai 
sniegtu precīzu pārskatu un attiecīgo tendenču analīzi saistībā ar īstenošanas termiņiem.
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Grozījums Nr. 42

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. en

Pamatojums

Ikgadējs ziņojums, kurā apkopoti nepieciešamie dati un informācija, būtu piemērotāks, lai 
sniegtu precīzu pārskatu un attiecīgo tendenču analīzi saistībā ar īstenošanas termiņiem.
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PASKAIDROJUMS

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu un tā galvenos noteikumus, kuru pamatā ir 
precīza farmācijas tirgu pašreizējo apstākļu analīze, kā arī pašreizējā situācija un 
ierobežojumi, jo īpaši finanšu jomā, kuriem atbilstīgi kompetentajām iestādēm ir jālemj par 
zāļu cenu noteikšanu un kompensāciju. Referente piekrīt uzskatam, ka vispārējais šā 
priekšlikuma mērķis ir atjaunināt pašreizējo tiesisko regulējumu, lai precizētu dalībvalstu 
procedurālās saistības un nodrošinātu labu vienotā tirgus darbību un iekšējā tirgus tiesību aktu 
efektivitāti, novēršot gan cenu noteikšanas un kompensācijas lēmumu kavējumus, gan 
šķēršļus farmaceitisko līdzekļu tirdzniecībai. 

Ievērojot dalībvalstu ekskluzīvo kompetenci lemt par zāļu cenām un kompensāciju, obligātām 
procedūras prasībām būtu arī jānodrošina juridiskā noteiktība un pārredzamība dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm, jāveicina zāļu ražošana un ģenerisko zāļu laišana tirgū, kā arī jaunu 
zāļu izpēte un attīstība nolūkā sekmēt visiem Eiropas pacientiem pieejamu ārstēšanu.

Referente pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas ierosināto pieeju attiecībā uz duāliem un 
diferencētiem termiņiem zāļu cenu noteikšanai un kompensācijai, paredzot ilgākus termiņus 
dalībvalstīm, kuras lēmumu pieņemšanas procesā izmanto veselības aprūpes tehnoloģiju 
novērtējumu. Direktīvā 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības 
aprūpē jau paredzēja pamatu Eiropas sadarbībai veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanā, 
kam vajadzētu arī samazināt pašreizējo kavējumu laiku. Tomēr nolūkā nodrošināt juridisko 
noteiktību un konsekvenci kompetentajām iestādēm, kad tās piemēro šīs direktīvas 
noteikumus, ir svarīgi paredzēt vienotu veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējuma (HTA) 
definīciju, neskarot papildu novērtēšanas metodiku, ko piemēro dalībvalstu līmenī. Stimulam 
piemērot veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējumu būtu jāsekmē tādas drošas un efektīvas 
veselības aprūpes politikas izstrāde, kas ir vērsta uz pacientu un ar ko cenšas sasniegt 
vislabāko vērtību.

Referente kā prioritāti vēlētos uzsvērt nepieciešamību pilnveidot noteikumus, kuri saistīti ar 
lēmumu pieņemšanas procesa un pieņemto lēmumu pārskatāmību, jo tā patlaban ir aizvien 
nozīmīgāka sabiedrības prasība, jo īpaši attiecībā uz zāļu cenu noteikšanu un kompensāciju. 
Tādēļ referente ierosina virkni papildu pasākumu, jo īpaši kompetento iestāžu pienākumu 
izpaust to lēmējiestāžu ekspertu vārdus un interešu deklarācijas. Ar šādiem noteikumiem, kā 
arī aizvien plašāku dokumentu un informācijas publisku pieejamību būtu jācenšas vairot 
pieņemto lēmumu pārredzamību, integritāti un neatkarību un līdz ar to sekmēt uzticēšanos 
atbildīgajām dalībvalstu iestādēm. 

Eiropas Komisija ir ierosinājusi svarīgākos noteikumus, lai ar šo atjaunināto tiesisko pamatu 
iedzīvinātu 2009. gada farmācijas nozares izmeklēšanas secinājumus attiecībā uz nevajadzīgu 
kavēšanos ģenerisko zāļu laišanā Savienības tirgos. Šādi noteikumi un jo īpaši princips, ka 
atkārtoti nevērtē elementus, uz kuru pamata ir izsniegta tirdzniecības atļauja, kā arī 
neiejaukšanās intelektuālā īpašuma tiesību jomā būtu jāsaglabā, bet arī jāņem vērā jaunākās 
norises farmācijas tirgū, piemēram, fakts, ka piešķir atļaujas aizvien lielākam skaitam 
bioloģiski līdzīgu zāļu. Lai gan saīsināti termiņi ģeneriskām zālēm ir pilnīgi pamatoti un būtu 
izdevīgi gan publiskām veselības apdrošināšanas sistēmām, gan pacientiem, to paredzēšanā 
tomēr vajadzētu ņemt vērā dalībvalstu kompetento iestāžu apsvērumus un konkrētus 
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pasākumus, lemjot par ģenerisko zāļu cenām un kompensāciju.

Saskaņā ar priekšlikumu pagarināt termiņus attiecībā uz ģeneriskām zālēm referente patiesi 
uzskata, ka Komisijas priekšlikums būtu jāgroza, lai nodrošinātu praktisku un efektīvu 
paredzēto noteikumu īstenošanu un dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzīgo rīcības 
elastīgumu un autonomiju, izpildot šīs direktīvas prasības. Šajā sakarībā tiesiskās aizsardzības 
procedūrai, ja netiek ievēroti termiņi saistībā ar zāļu iekļaušanu veselības apdrošināšanas 
sistēmās, būtu jāpaliek administratīvai, un nepamatotu kavējumu gadījumā jautājuma 
izskatīšana jānodod attiecīgajai administratīvajai vai tiesu iestādei saskaņā ar dalībvalsts 
tiesību aktiem. 

Arī proporcionalitāte ir būtiska, lai nodrošinātu praktisku un saprātīgu šajā direktīvā paredzēto 
pasākumu īstenošanu. Referente uzskata, ka 16. panta noteikumi par valstu pasākumu 
projektu paziņošanu neatbilst šim principam un paredz variāk nekā Komisijas izvirzītie mērķi. 
Turklāt transponēšanas noteikumiem, kas paredzēti 18. panta 2. punktā, būtu jāsniedz Eiropas 
Komisijai jau pietiekama informācija, lai tā spētu uzraudzīt šīs direktīvas īstenošanu.

Pateicība un ietekme uz likumdošanas procesu

Referente vēlētos pateikties Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Padomes Kipras 
prezidentūrai par to pilnīgu un auglīgu sadarbību šā ziņojuma izstrādes laikā.

Referente arī gribētu pateikties par nozīmīgo ieguldījumu šādiem nevalstiskiem dalībniekiem, 
kas ir paziņojuši savas pozīcijas un viedokli par ierosināto direktīvu: Eiropas Pacientu 
forumam (EPF), Eiropas Organizācijai reto slimību jomā (EURORODIS), Eiropas Farmācijas 
nozares asociāciju federācijai (EFPIA), Eiropas Farmācijas uzņēmumu konferederācijai 
(EUCOPE), Eiropas Ģenerisko zāļu asociācijai (EGA), uzņēmumiem GlaxoSmithKline un 
Celgene, Eiropas Sociālās apdrošināšanas platformai (ESIP), Francijas sociālās 
nodrošināšanas iestāžu pārstāvniecībai ES, Aliansei veselības aprūpes rentabilitātes jomā 
(COSTEFF) un organizāciju Prescrire un Health Action International Eiropas nodaļām.


