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Grozījums Nr. 25
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 26
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4 a) Lai visā Savienībā nodrošinātu 
pacientiem brīvu piekļuvi zālēm un brīvu 
preču apriti, dalībvalstīm ir saprātīgi 
jāizmanto ārējā atsauces cenu noteikšana, 
proti, jāatsaucas uz dalībvalstīm ar 
salīdzināmiem ienākumu līmeņiem. Ir 
pierādījies, ka, bez nosacījumiem 
izmantojot ārējo atsauces cenu 
noteikšanu, samazinās zāļu pieejamība un
rodas deficīts dalībvalstīs, kurās ir zemas 
cenas.

Or. en
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Pamatojums

Vajadzētu mudināt dalībvalstis īstenot saprātīgu pieeju ārējo atsauces cenu noteikšanai, 
iekļaujot atsauču sistēmā dalībvalstis ar salīdzināmu pirktspēju. Pretējā gadījumā ražotāji 
negribīgi laidīs zāles to dalībvalstu tirgū, kurās cenas ir zemākas, lai tādējādi izvairītos no 
spiediena samazināt cenas visā ES.

Grozījums Nr. 27
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Louis Grech

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 

(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. Šīs prasības ir 
paredzētas arī, lai nodrošinātu lielāku 
paredzamību, pārredzamību un 
godīgumu, kā arī juridisko skaidrību 
farmaceitisko produktu ražotājiem un 
sniegtu ieguldījumu pētniecības un 
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un sociālā nodrošinājuma shēmu 
plānošanas nacionālo rīcībpolitiku vairāk, 
kā vajadzīgs, lai šīs direktīvas nozīmē 
sasniegtu pārredzamību un nodrošinātu 
iekšējā tirgus darbību.

attīstības veicināšanā, kā arī sekmētu 
inovatīvu zāļu laišanu tirgū, kas ir 
pacientu interesēs, un vispār palielinātu 
zāļu pieejamību pacientiem. 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

Grozījums Nr. 29
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā dalībvalstu pasākumi attiecībā uz 
zāļu patēriņa pārvaldību, cenu regulēšanu 
vai publiskā finansējuma nosacījumu 
noteikšanu ir atšķirīgi, ir nepieciešams 
precizēt Direktīvu 89/105/EEK. Šīs 
direktīvas darbības jomā vajadzētu būt 
visiem dalībvalstu izstrādātajiem 
pasākumiem, kas var ietekmēt iekšējo 
tirgu. Kopš Direktīvas 89/105/EEK 
pieņemšanas cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūras ir attīstījušās, 
kļūdamas sarežģītākas. Lai gan dažas 
dalībvalstis Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomu ir interpretējušas 
ierobežojoši, Tiesa ir spriedusi, ka, ņemot 
vērā minētās direktīvas mērķus un 
nepieciešamību nodrošināt tās efektivitāti, 
minētās cenu veidošanas un kompensācijas 
procedūras ietilpst Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomā. Tādēļ šajā direktīvā 
vajadzētu būt ņemtai vērā dalībvalstu cenu 

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

noteikšanas un kompensācijas 
rīcībpolitikas attīstībai. Ņemot vērā, ka 
publiskā iepirkuma jomu reglamentē īpaši 
noteikumi un procedūras, no šīs direktīvas 
darbības jomas būtu jāizslēdz dalībvalstu 
pasākumi, kas saistīti ar publisko 
iepirkumu.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Tā kā dalībvalstu pasākumi attiecībā uz 
zāļu patēriņa pārvaldību, cenu regulēšanu 
vai publiskā finansējuma nosacījumu 
noteikšanu ir atšķirīgi, ir nepieciešams 
precizēt Direktīvu 89/105/EEK. Šīs 
direktīvas darbības jomā vajadzētu būt 
visiem dalībvalstu izstrādātajiem 
pasākumiem, kas var ietekmēt iekšējo 
tirgu. Kopš Direktīvas 89/105/EEK 
pieņemšanas cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūras ir attīstījušās, 
kļūdamas sarežģītākas. Lai gan dažas 
dalībvalstis Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomu ir interpretējušas 
ierobežojoši, Tiesa ir spriedusi, ka, ņemot 
vērā minētās direktīvas mērķus un 
nepieciešamību nodrošināt tās efektivitāti, 
minētās cenu veidošanas un kompensācijas 
procedūras ietilpst Direktīvas 89/105/EEK 
darbības jomā. Tādēļ šajā direktīvā 
vajadzētu būt ņemtai vērā dalībvalstu cenu 
noteikšanas un kompensācijas 
rīcībpolitikas attīstībai. Papildu 
pasākumiem, kas saistīti ar tiešo un netiešo 
cenu noteikšanas politiku, un atbilstīgi 
objektīviem kritērijiem, kas pakļauti 
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direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz 
dalībvalstu pasākumi, kas saistīti ar
publisko iepirkumu un brīvprātīgām 
līgumiskām vienošanām.

novērtēšanai, būtu jānodrošina cenu 
pārredzamība. No konkurences 
izkropļošanas var izvairīties tikai ar 
pārredzamām cenām. Kropļojoša ietekme 
uz cenu uztveri, ko rada atšķirīgas 
procedūras dalībvalstīs, ko piemēro 
lēmumiem par cenām un kompensācijām 
starp ražotāju un apdrošināšanas polises 
turētāju, var novērst, izmantojot 
pārredzamākas cenu noteikšanas 
metodes. Lielāka pārredzamība cenu jomā 
nodrošina lietderīgumu izmaksu ziņā un 
rentabilitāti, ko iecerēts panākt ar šo 
direktīvu. Un tas nozīmē ietaupījumus 
veselības aprūpes sistēmām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 a) Papildus konvencionālajiem 
pasākumiem, kas noteikti tiesību aktos, 
noteikumos vai administratīvās 
procedūrās, kas reglamentē zāļu izmaksu 
segšanu no publiskā budžeta, valstu 
iestādes aizvien biežāk slēdz līgumus, 
kuru mērķis ir nodrošināt pacientiem 
piekļuvi inovatīvām ārstniecības 
metodēm, iekļaujot zāles valsts veselības 
apdrošināšanas sistēmu darbības jomā, 
vienlaikus uzraugot tos elementus, par 
kuriem ir panākta vienošanās ar 
tirdzniecības atļaujas turētāju. Šādas 
uzraudzības mērķis ir risinātu jautājumu 
par pierādījumu nenoteiktību attiecībā uz 
zāļu iedarbības efektivitāti un zāļu 
pienācīgu izmantošanu klīniskajā praksē 
ilgākā laikā. Tādu zāļu, uz kurām attiecas 
šāds līgums, apdrošināšanas seguma 
līmenis ir atkarīgs no uzraudzības 
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rezultātiem un sākotnēji nav zināms. Uz 
šādu līgumu noteikumiem un 
nosacījumiem attiecas līgumi, kurus 
publiska iestāde ir noslēgusi ar attiecīgās 
tirdzniecības atļaujas turētāju. Ja 
publiskas iestādes pieņem lēmumu, šādam 
līgumam stājoties spēkā, iekļaut konkrētās 
zāles valsts veselības apdrošināšanas 
sistēmā, neuzskata, ka līgums ir noslēgts 
pēc tirdzniecības atļaujas turētāja 
lūguma.

Or. en

Pamatojums

Ja standarta apdrošināšanas seguma vai kompensācijas mehānismus neuzskata par 
piemērotiem, īpaši gadījumos, kad neskaidrība par zāļu ietekmi uz pacientiem un sabiedrību 
ir lielāka nekā parasti, kompensēšanas iestāde un ražotājs var vienoties par īpašiem 
noteikumiem, kas tiek iekļauti līgumos, lai nodrošinātu pacientiem piekļuvi inovatīvām zālēm. 
Šie līgumi, kas izriet no standarta administratīvās prakses, neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam tie netiek uzspiesti.

Grozījums Nr. 32
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci un 
bioloģiski līdzīgu zāļu līdzību references 
produktam, apstiprina tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā. Tādēļ cenu 
veidošanas un kompensācijas procedūrās 
dalībvalstīm nebūtu atkārtoti jāvērtē 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas 
pamatelementi, tostarp zāļu kvalitāte, 
drošums, iedarbīgums, bioekvivalence vai 
bioloģiska līdzība. Tirdzniecības atļauja 
zālēm retu slimību ārstēšanai pamato arī, 
novērtējot vairākus kritērijus, tostarp 
ievērojamas produkta priekšrocības, 
salīdzinot ar visām Savienībā pieejamām 
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alternatīvām, saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 141/2000, kas nebūtu atkārtoti 
jānovērtē cenu noteikšanas un 
kompensācijas procedūrās.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Cristian Silviu Buşoi, Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 34
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

tostarp zāļu kvalitāte, drošums, 
iedarbīgums, bioekvivalence vai bioloģiska 
līdzība.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(14) Zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, 
tostarp ģenerisko zāļu bioekvivalenci un 
bioloģiski līdzīgu zāļu līdzību references 
produktam, apstiprina tirdzniecības atļaujas 
piešķiršanas procedūrā un to var atkārtoti 
novērtēt ar cenu veidošanas un 
kompensācijas procedūrām.

Or. fr

Pamatojums

Īpašu noteikumu ieviešana, kas attiecas uz ģeneriskajām zālēm, ir tas, kas sniedz pievienoto 
vērtību šai pārskatītajai redakcijai. Tomēr lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp 
bioterapijas līdzekļus, papildu bioekvivalencei ir nepieciešams ieviest bioloģiskās līdzības 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 36
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 

(15) Saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK 
intelektuālā īpašuma tiesības nav 
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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.

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. 37
Ashley Fox

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 

(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, 
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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.

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. 38
Phil Prendergast

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 

(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 
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arī tās kavēt. procedūrām dalībvalstīs, ne arī tās kavēt.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva neattiecas uz: Šo direktīvu piemēro pasākumiem, kas 
paredzēti, lai noteiktu, uz kurām zālēm 
iespējams attiecināt līgumiskas 
vienošanās vai publiskā iepirkuma 
procedūras.
Šo direktīvu nepiemēro:

Or. en

Pamatojums

Ja standarta apdrošināšanas seguma vai kompensācijas mehānismus neuzskata par 
piemērotiem, īpaši gadījumos, kad neskaidrība par zāļu ietekmi uz pacientiem un sabiedrību 
ir lielāka nekā parasti, kompensēšanas iestāde un ražotājs var vienoties par īpašiem 
noteikumiem, kas tiek iekļauti līgumos, lai nodrošinātu pacientiem piekļuvi inovatīvām zālēm. 
Šie līgumi, kas izriet no standarta administratīvās prakses, neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam tie netiek uzspiesti.

Grozījums Nr. 40
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots
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nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Ashley Fox

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(a) līgumisku vienošanos, kura pēc 
tirdzniecības atļaujas turētāja rakstiska 
lūguma noslēgta  ar publiskām iestādēm 
un kuras mērķis ir iekļaut zāles valsts 
veselības apdrošināšanas sistēmu 
darbības jomā, vienlaikus uzraugot tos 
elementus, par kuriem sākotnēji ir 
panākta vienošanās ar tirdzniecības 
atļaujas turētāju, lai risinātu jautājumu 
par pierādījumu nenoteiktību attiecībā uz 
zāļu iedarbības efektivitāti un zāļu 
pienācīgu izmantošanu klīniskajā praksē 
ilgākā laikā.

Or. en

Pamatojums

Ja standarta apdrošināšanas seguma vai kompensācijas mehānismus neuzskata par 
piemērotiem, īpaši gadījumos, kad neskaidrība par zāļu ietekmi uz pacientiem un sabiedrību 
ir lielāka nekā parasti, kompensēšanas iestāde un ražotājs var vienoties par īpašiem 
noteikumiem, kas tiek iekļauti līgumos, lai nodrošinātu pacientiem piekļuvi inovatīvām zālēm. 
Šie līgumi, kas izriet no standarta administratīvās prakses, neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam tie netiek uzspiesti.

Grozījums Nr. 42
Ashley Fox

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – otrā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja standarta apdrošināšanas seguma vai kompensācijas mehānismus neuzskata par 
piemērotiem, īpaši gadījumos, kad neskaidrība par zāļu ietekmi uz pacientiem un sabiedrību 
ir lielāka nekā parasti, kompensēšanas iestāde un ražotājs var vienoties par īpašiem 
noteikumiem, kas tiek iekļauti līgumos, lai nodrošinātu pacientiem piekļuvi inovatīvām zālēm. 
Šie līgumi, kas izriet no standarta administratīvās prakses, neietilpst šīs direktīvas darbības 
jomā, ar nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam tie netiek uzspiesti.

Grozījums Nr. 43
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – otrā 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 publiskā 
iepirkuma procedūras.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 3.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. fr

Pamatojums

Īpašu noteikumu ieviešana, kas attiecas uz ģeneriskajām zālēm, ir tas, kas sniedz pievienoto 
vērtību šai pārskatītajai redakcijai. Tomēr lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp 
bioterapijas līdzekļus, papildu bioekvivalencei ir nepieciešams ieviest bioloģiskās līdzības 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 45
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 46
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 48
Louis Grech

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 49
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
cenu, ko var prasīt par attiecīgajām zālēm, 
tiktu pieņemts un tirdzniecības atļaujas 
turētājam paziņots 90 dienu laikā pēc tam, 
kad par to saņemts pieteikums, ko viņš 
iesniedzis atbilstoši attiecīgajā dalībvalstī 
iedibinātajām prasībām. Ģeneriskām zālēm 
minētais termiņš ir 30 dienas, ja vien 
kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 
attiecīgo references zāļu cenu.
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90 dienas. Ģeneriskām zālēm minētais 
termiņš ir 15 dienas, ja vien kompetentās 
iestādes ir apstiprinājušas attiecīgo 
references zāļu cenu.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 50
Phil Prendergast

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

Or. en

Grozījums Nr. 51
Bernadette Vergnaud
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums stipri pārsniedz to, kas nepieciešams vēlamā mērķa sasniegšanai — operatīvi 
nodrošināt jaunu zāļu pieejamību, un tas ir nedz samērīgs, nedz atbilstīgs subsidiaritātes 
principam. Turklāt šāda veida pasākums var nelabvēlīgi ietekmēt jau tā trauslo publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmu budžeta līdzsvaru.

Grozījums Nr. 52
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

Prasība sniegt ekspertu atzinumus jebkāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas ir pretrunā 
ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.
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Grozījums Nr. 53
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 54
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 55
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 56
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – pirmā 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
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 57
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – otrā 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 nav izpildāmi un neatbilst tam, kas ir nepieciešams, lai izpildītu Komisijas 
īstenoto mērķi, proti, nodrošināt operatīvu jaunu tādu jaunu zāļu pieejamību, kurām ir 
„parastā” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 58
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
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Pamatojums

Šis noteikums stipri pārsniedz to, kas nepieciešams vēlamā mērķa sasniegšanai — operatīvi 
nodrošināt jaunu zāļu pieejamību, un tas ir nedz samērīgs, nedz atbilstīgs subsidiaritātes 
principam. Turklāt šāda veida pasākums var nelabvēlīgi ietekmēt jau tā trauslo publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmu budžeta līdzsvaru.

Grozījums Nr. 59
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

6. Ja kompetentās iestādes izlemj prasīto 
cenu paaugstinājumu neatļaut vai daļēji 
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 sniegt detalizētu pamatojumu jebkāda tāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas attiecas uz 
cenu novērtēšanu un ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 60
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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

un pārbaudāmiem kritērijiem balstītu 
lēmuma pamatojumu, attiecīgā gadījumā 
pievienojot pamatojumu par izstrādājumu 
kategorijām, uz kurām attiecina cenu 
iesaldēšanu vai samazināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
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 sniegt detalizētu pamatojumu jebkāda tāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas attiecas uz 
cenu novērtēšanu un ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 62
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 



PE497.814v01-00 26/55 AM\915272LV.doc

LV

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.

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

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 63
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – pirmā 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 
60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Or. fr

Pamatojums

Prasība sniegt detalizētu pamatojumu jebkāda tāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas attiecas uz 
cenu novērtēšanu un ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.
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Grozījums Nr. 64
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts – otrā 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 nav izpildāmi un neatbilst tam, kas ir nepieciešams, lai izpildītu Komisijas 
īstenoto mērķi, proti, nodrošināt operatīvu jaunu tādu jaunu zāļu pieejamību, kurām ir 
„parastā” tirdzniecības atļauja.

Grozījums Nr. 65
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ārstniecības 
iestādēm ir informācija par konkrēto zāļu 
faktisko cenu, lai nepieļautu iespējamus 
traucējumus, ko var izraisīt 
pārredzamības trūkums attiecībā uz 
cenām, kas parādās tirgū.

Or. de

Pamatojums

Palielinājies tādu brīvprātīgu līgumu skaits kā, piemēram, līgumi par atlaidēm, ko noslēdzis 
farmaceitisko izstrādājumu ražotāhs ar veselības apdrošināšanas fondiem. To rezultātā 
faktiskā konkrēto zāļu cena ārstiem un farmaceitiem nav zināma, un pacientiem ne vienmēr 
tiek izrakstītas lētākās un ekonomiskākās zāles.
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Grozījums Nr. 66
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 
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, ka tirdzniecības 
atļaujas turētājam ir iespēja iesniegt
pieteikumu, lūdzot iekļaut zāles publiskās 
veselības apdrošināšanas sistēmas darbības 
jomā. 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.

Or. fr

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 67
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 



AM\915272LV.doc 29/55 PE497.814v01-00

LV

novērtējumu, termiņš ir 90 dienas.
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir
15 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

novērtējumu, termiņš ir 90 dienas.
Ģeneriskām zālēm minētais termiņš ir
30 dienas, ja vien references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. fr

Grozījums Nr. 68
Phil Prendergast

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 references zāles jau ir 
iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



PE497.814v01-00 30/55 AM\915272LV.doc

LV

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.

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

Grozījums Nr. 70
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 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.
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Or. fr

Grozījums Nr. 71
Phil Prendergast

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 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. en

Grozījums Nr. 72
Nora Berra, Sirpa Pietikäinen

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 

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 
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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.

dalībvalstis lēmumu pieņemšanas procesā 
izmanto veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu, minētais termiņš 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. fr

Grozījums Nr. 73
Phil Prendergast

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 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. 74
Bernadette Vergnaud
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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 par to, vai iekļaut zāles publiskās veselības apdrošināšanas sistēmas darbības 
jomā, ir dalībvalstu kompetencē, dalībvalstīm nav a apriori jādara Komisijai zināmi 
vērtēšanas kritēriji.

Grozījums Nr. 75
Phil Prendergast

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. Publicē arī to ekspertu 
vārdus un interešu konflikta deklarācijas, 
kuri ir iesaistīti lēmuma pieņemšanas 
procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Ildikó Gáll-Pelcz
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Direktīvas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

[...] svītrots

Or. hu

Pamatojums

Tā priekšlikuma daļa, kas paredz sodanaudu un kompensāciju izmaksu lēmuma pieņēmējai 
iestādei par to, ka tā nav noteiktajā termiņā pieņēmusi lēmumu, ir nepieņemama. Tas attiecas 
arī uz iespējamajiem pagaidu pasākumiem. Zāles nevar iekļaut atbalsta shēmā ar pagaidu 
pasākumiem. Nav arī skaidrs, kāds būs pamats, balstoties uz kuru tiks aprēķināts sodanaudas 
un kompensācijas lielums. Līdz ar to nevar atbalstīt ieceri izveidot vai iecelt „superiestādi”, 
kas īstenotu kompensāciju mehānismu.

Grozījums Nr. 77
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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;
c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
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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.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Phil Prendergast

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

Grozījums Nr. 79
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b a) par jebkādiem 7. pantā noteikto 
robežlielumu neievērošanas gadījumiem 
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ziņot attiecīgajai iestādei atbilstīgi 
dalībvalstu tiesību aktiem, ja kompetentā 
iestāde nespēj pierādīt, ka kavēšanās nav 
notikusi tās vainas dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 81
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – otrā 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

Grozījums Nr. 82
Phil Prendergast

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

Or. en

Grozījums Nr. 83
Phil Prendergast

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

Šā panta 2. punktā minētā institūcija 
norāda sava lēmuma pamatojumu. Ja
minētajai institūcijai nav tiesu iestādes 
pilnvaru, 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

Grozījums Nr. 84
Bernadette Vergnaud



PE497.814v01-00 38/55 AM\915272LV.doc

LV

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

Grozījums Nr. 85
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 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.

Or. fr
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Pamatojums

Prasība sniegt detalizētu pamatojumu jebkāda tāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas attiecas uz 
zāļu neiekļaušanu publiskās veselības apdrošināšanas sistēmas darbības jomā un ir pretrunā 
ražotāju komerciālajām interesēm, ir nesamērīga.

Grozījums Nr. 86
Phil Prendergast

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
dara publiski pieejamu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Phil Prendergast

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
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Grozījums Nr. 88
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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. 89
Bernadette Vergnaud

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

Grozījums Nr. 90
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts
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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. 91
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 
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

Prasība sniegt detalizētu pamatojumu jebkāda tāda iestāžu lēmuma atbalstam, kas attiecas uz 
izmantoto zāļu parakstīšanas politiku un ir pretrunā ražotāju komerciālajām interesēm, ir 
nesamērīga.

Grozījums Nr. 92
Sirpa Pietikäinen
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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

Grozījums Nr. 93
Ashley Fox

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.

Grozījums Nr. 94
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
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Pamatojums

Īpašu noteikumu ieviešana, kas attiecas uz ģeneriskajām zālēm, ir tas, kas sniedz pievienoto 
vērtību šai pārskatītajai redakcijai. Tomēr lai aptvertu visas ģeneriskās zāles, tostarp 
bioterapijas līdzekļus, papildu bioekvivalencei ir nepieciešams ieviest bioloģiskās līdzības 
jēdzienu.

Grozījums Nr. 95
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu pierādījumi par kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai bioekvivalenci

Tirdzniecības atļaujas piešķiršanai 
pamatā esošo elementu neizvērtēšana 
atkārtoti

Or. en

Pamatojums

Virsrakstam ir jābūt vispārīgam, tajā nav jāuzskaita visi elementi, kurus nevajadzētu pakļaut 
atkārtotai izvērtēšanai.

Grozījums Nr. 96
Phil Prendergast

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

Grozījums Nr. 97
Ashley Fox
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Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

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, 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. 98
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

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 var no jauna
nevērtēt elementus, ar kuriem pamatota 
izsniegtā tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu 
kvalitāti, drošumu vai bioekvivalenci.

Or. fr

Pamatojums

Iestādēm ir jābūt iespējai atkārtoti izvērtēt zāļu terapeitisko vērtību. Zāļu relatīvā vērtība 
patiesībā var ievērojami atšķirties atkarībā no jaunu, konkurējošu molekulu parādīšanās 
tirgū vai jaunas terapeitiskās īpašības atklāšanas. Turklāt uz šiem salīdzinošajiem 
novērtējumiem neattiecas to aģentūru mandāts, kuras izsniedz tirdzniecības atļaujas. 
Visbeidzot ir nepieciešams atkārtoti izvērtēt bioekvivalenci.
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Grozījums Nr. 99
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

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 attiecīgā 
gadījumā bioekvivalenci vai bioloģisko 
līdzību, kā arī kritērijus, pēc kuriem 
nosaka, ka zāles ir paredzētas reti 
sastopamu slimību ārstēšanai.

Tomēr šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
izmantot datus, kas iegūti tirdzniecības 
atļaujas piešķiršanas procesa gaitā, lai 
veiktu veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu vai farmakoekonomisko 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma Nr. 19 pielāgošana, lai iekļautu arī bioloģisko līdzību, ko tirdzniecības atļaujas 
izsniegšanas posmā konstatē Eiropas Zāļu aģentūra.

Grozījums Nr. 100
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

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, bioekvivalenci vai
bioloģisku līdzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 101
Sirpa Pietikäinen

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

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
kritērijus, balstoties uz kuriem izsniegtā 
tirdzniecības atļauja.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

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 pasākumu, uz kuru attiecas šīs 
direktīvas darbības joma, tā ieinteresētajām 
personām, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām un ieinteresētajām pusēm
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
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Grozījums Nr. 103
Sirpa Pietikäinen

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. 104
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 neatbilst tam, kas ir nepieciešams, lai izpildītu noteikto mērķi, un ar tiem 
tiek pārkāpts subsidiaritātes princips.

Grozījums Nr. 105
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Or. hu

Grozījums Nr. 106
Adam Bielan

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 

1. Ja dalībvalstis ir paredzējušas apstiprināt 
vai grozīt kādu pasākumu, kas ir šīs 
direktīvas darbības jomā, tām ir jānosūta
Komisijai paredzētā pasākuma projekts
kopā ar apsvērumiem, ar kuriem pasākums 
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pasākums ir pamatots. ir pamatots.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(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.

svītrots

Or. hu

Grozījums Nr. 108
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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.

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
dalībvalstīm ir vienlaikus jānosūta arī šie 
teksti.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Ildikó Gáll-Pelcz
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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. hu

Grozījums Nr. 110
Adam Bielan

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.

3. Dalībvalstīm 1. punktā minētais
pasākuma projekts ir jānosūta atkārtoti, ja 
tās groza projektu tādā veidā, kas būtiski 
maina tā darbības jomu vai priekšmetu vai 
saīsina īstenošanai sākotnēji paredzēto 
laika grafiku.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Komisija nosūta dalībvalstij savus 
apsvērumus.
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Or. fr

Grozījums Nr. 112
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – pirmā daļa

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 trīs mēnešu laikā, un pēc tam 
publicē tos tiešsaistes datubāzē.

Or. hu

Grozījums Nr. 113
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts – otrā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecīgajai dalībvalstij ir jāņem vērā
Komisijas apsvērumi.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Ildikó Gáll-Pelcz

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 

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

saskaņā ar 4. punktu izteikusi apsvērumus, 
minētajam sūtījumam pievieno ziņojumu 
par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz 
Komisijas apsvērumiem, un Komisija 
publicē tos tiešsaistes datubāzē.

Or. hu

Grozījums Nr. 115
Adam Bielan

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.

5. Kad dalībvalsts galīgi pieņēmusi 
pasākuma projektu, tai nekavējoties
jānosūta galīgais teksts Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Phil Prendergast

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Komisija izveido un uztur publiski 
pieejamu datubāzi, kurā iekļauta 
salīdzināma informācija par visu to zāļu 
iepirkuma cenām, kuras dalībvalstis ir 
iepirkušas.

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – pirmā daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c a) saraksts ar tām zālēm, kuru cenas 
tika reģistrētas attiecīgajā periodā, un 
cenas, kuras var iegūt par šīm zālēm;

Or. hu

Pamatojums

Price transparency and comparability of the price of medicinal products between the Member 
States are important. The ongoing EURIPID project, which is jointly funded by the 
Commission and the Member States, aims to provide a comparison of the prices of medicinal 
products between the Member States. The project should be continued for the purpose of price 
transparency. In terms of communicating the prices to the Commission, there is therefore a 
need for the contents of the ‘Transparency Directive’ in force (89/105/EEC) to appear in the 
new Directive. This explains the suggested addition to the first paragraph.

Grozījums Nr. 118
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – pirmā daļa – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c b) saraksts ar tām zālēm, kuru cenas 
tika atļautas attiecīgajā periodā, un 
jaunās cenas, kuras var iegūt par šīm 
zālēm;

Or. hu

Pamatojums

Price transparency and comparability of the price of medicinal products between the Member 
States are important. The ongoing EURIPID project, which is jointly funded by the 
Commission and the Member States, aims to provide a comparison of the prices of medicinal 
products between the Member States. The project should be continued for the purpose of price 
transparency. In terms of communicating the prices to the Commission, there is therefore a 



AM\915272LV.doc 55/55 PE497.814v01-00

LV

need for the contents of the ‘Transparency Directive’ in force (89/105/EEC) to appear in the 
new Directive. This explains the suggested addition to the first paragraph.


