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GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

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 procedurālām 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 un juridisko skaidrību 
farmaceitisko produktu ražotājiem un 
sniegtu ieguldījumu pētniecības 
veicināšanā, kā arī sekmētu inovatīvu 
zāļu laišanu tirgū, kas ir pacientu 
interesēs. 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
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Lai atvieglotu šo termiņu 
ievērošanu, pieteikumu iesniedzējiem var 
būt lietderīgi sākt procedūras cenas 
apstiprināšanai vai zāļu iekļaušanai 
veselības apdrošināšanas sistēmās, pirms 
oficiāli ir izsniegta tirdzniecības atļauja. 
Šajā sakarā dalībvalstis var dot 
pieteikumu iesniedzējiem iespēju iesniegt 
pieteikumu uzreiz pēc tam, kad attiecīgi 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja vai 
dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par 
tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
procedūru, ir sniegusi pozitīvu atzinumu.  
Šādos gadījumos termiņa sākums ir 
brīdis, kad oficiāli saņemta tirdzniecības 
atļauja. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 cenu veidošanas un kompensācijas 
lēmumu termiņu ievērošanas kontroles un 
izpildes nodrošināšanas mehānismi. Šim 
nolūkam dalībvalstis nosaka iestādi, kas 
var būt arī kāda no jau esošajām 
iestādēm, kurai tiks piešķirtas pilnvaras 
piemērot šajā direktīvā paredzētos 
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tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Līdzīgi — gadījumos, kad runa ir par 
zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai, 
— dalībvalstis atkārtoti nevērtē kritērijus, 
pēc kuriem nosaka, ka zāles ir paredzētas  
reti sastopamu slimību ārstēšanai, tostarp 
neveic atkārtotu ievērojamas pozitīvās 
ietekmes vērtēšanu. Tomēr, ja tas ir 
nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par 
cenu un kompensēšanu, kā arī veselības 
aprūpes tehnoloģijas novērtējuma vai 
farmakoekonomiskā novērtējuma 
vajadzībām, tirdzniecības atļauju 
piešķiršanas procedūras laikā dalībvalstis 
var ņemt vērā arī datus par šiem 
aspektiem. 

Or. en
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Grozījums Nr. 5

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 par
medicīniskajiem, sociālajiem un
ekonomiskajiem aspektiem, kas saistīti ar 
veselības aprūpes tehnoloģiju, kas tiek 
veikts sistemātiski, pārredzami, objektīvi 
un efektīvi. Tā mērķis ir nodrošināt 
informāciju, lai varētu izveidot drošu un 
efektīvu veselības aprūpes politiku, kas ir 
orientēta uz pacientu un ar kuru cenšas 
panākt lielāko iespējamo vērtību.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā iekļautajai veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējuma definīcijai vajadzētu atbilst 
definīcijai, ko izstrādājušas tās dalībvalstu veselības aprūpes tehnoloģijas novērtējuma 
iestādes, kuras savstarpēji sadarbojas, izmantojot EUnetHTA.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas apstiprināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Dalībvalstis var arī 
dot tirdzniecības atļauju turētājiem 
iespēju iesniegt šādus pieteikumus, tiklīdz 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja, kura ir 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. 726/2004, 
vai dalībvalsts iestāde ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. Kompetentās iestādes 10 dienu 
laikā pieteikuma iesniedzējam izsniedz 
oficiālu apstiprinājumu par tā saņemšanu.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu. Lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot 
termiņus, varētu būt lietderīgi paredzēt, ka pieteikumi tiek iesniegti agrākā procedūras 
posmā, proti, uzreiz pēc tam, kad Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja vai dalībvalsts iestāde, 
kas ir atbildīga par tirdzniecības atļauju izsniegšanas procedūru, ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. 

Grozījums Nr. 7

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, vai attiecīgā 
gadījumā — pēc tam, kad oficiāli saņemta 
tirdzniecības atļauja. 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.

Or. en

Pamatojums

Lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot termiņus, varētu būt lietderīgi paredzēt, ka pieteikumi tiek 
iesniegti agrākā procedūras posmā, proti, uzreiz pēc tam, kad Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja vai dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
procedūru, ir sniegusi pozitīvu atzinumu. Tomēr šādos gadījumos termiņš sākas tikai tad, kad 
ir oficiāli saņemta tirdzniecības atļauja, kas dotu dalībvalstu iestādēm mazliet vairāk laika, 
lai apstrādātu pieteikumu.
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Grozījums Nr. 8

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
10 dienu laikā 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par 
izstrādājuma cenas paaugstināšanu varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Kompetentās 
iestādes 10 dienu laikā pieteikuma 
iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.
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Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Dalībvalstis detalizēti nosaka un publicē 
piemērotā izdevumā, kāda informācija un 
dokumenti pieteikuma iesniedzējam 
jāiesniedz.

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

Iesniedzējs kompetentajām iestādēm 
iesniedz pietiekamas ziņas, tostarp sīkas 
ziņas par to, kas noticis kopš zāļu cenas 
pēdējās noteikšanas un kas, viņaprāt, 
attaisno prasīto cenas paaugstinājumu. Ja 
pieteikumu pamatojošā informācija nav 
pietiekama, kompetentās iestādes 10 dienu 
laikā paziņo iesniedzējam, kāda sīkāka 
papildinformācija vēl vajadzīga, un galīgo 
lēmumu pieņem 60 dienu laikā no minētās 
papildinformācijas saņemšanas. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad kritēriji, kas jāņem vērā, un dokumenti, kas nepieciešami cenas 
paaugstināšanas apstiprināšanai, būtu jāpublicē piemērotā izdevumā, tāpat kā tas tiek darīts 
ar kritērijiem cenas apstiprināšanai. Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi 
noteikt skaidru termiņu, kurā ir jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir 
izvairīties no jebkādas nepamatotas kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Turklāt ne retāk kā reizi gadā šī 
dalībvalsts veic pārskatīšanu, lai 
pārliecinātos, ka makroekonomiskie 
apstākļi attaisno cenas iesaldēšanas 
turpināšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Tirdzniecības atļauju turētāji drīkst 
iesniegt pieteikumu par cenu iesaldēšanas 
vai cenu samazināšanas izņēmumu, ja to 
attaisno īpaši apsvērumi. Pieteikumā 
norāda pietiekamu šo apsvērumu 
pamatojumu. Dalībvalstis nodrošina, lai 
tirdzniecības atļaujas turētājs pieteikumu 
par izņēmumu varētu iesniegt jebkurā 
laikā. Kompetentās iestādes 10 dienu laikā
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iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. 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.

3. 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 10 dienu 
laikā 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.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Dalībvalstis nodrošina, lai tirdzniecības 
atļaujas turētājs pieteikumu par zāļu 
iekļaušanu publiskās veselības 
apdrošināšanas sistēmas tvērumā varētu 
iesniegt jebkurā laikā. Dalībvalstis var arī 
dot tirdzniecības atļauju turētājiem 
iespēju iesniegt šādus pieteikumus, tiklīdz 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja, kura ir 
izveidota ar Regulu (ES) Nr. 726/2004, 
vai dalībvalsts iestāde ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. 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 10 dienu laikā
pieteikuma iesniedzējam izsniedz oficiālu 
apstiprinājumu par tā saņemšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu. Lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot 
termiņus, varētu būt lietderīgi paredzēt, ka pieteikumi tiek iesniegti agrākā procedūras 
posmā, proti, uzreiz pēc tam, kad Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja vai dalībvalsts iestāde, 
kas ir atbildīga par tirdzniecības atļauju izsniegšanas procedūru, ir sniegusi pozitīvu 
atzinumu. 

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 4. Dalībvalstis nodrošina, lai lēmums par 
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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.

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, vai attiecīgā 
gadījumā — pēc tam, kad oficiāli saņemta 
tirdzniecības atļauja.. 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.

Or. en

Pamatojums

Lai palīdzētu dalībvalstīm ievērot termiņus, varētu būt lietderīgi paredzēt, ka pieteikumi tiek 
iesniegti agrākā procedūras posmā, proti, uzreiz pēc tam, kad Cilvēkiem paredzēto zāļu 
komiteja vai dalībvalsts iestāde, kas ir atbildīga par tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
procedūru, ir sniegusi pozitīvu atzinumu. Tomēr šādos gadījumos termiņš sākas tikai tad, kad 
ir oficiāli saņemta tirdzniecības atļauja, kas dotu dalībvalstu iestādēm mazliet vairāk laika, 
lai apstrādātu pieteikumu.

Grozījums Nr. 16

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 

5. Ja pieteikumu pamatojošā informācija 
nav pietiekama, kompetentās iestādes
10 dienu laikā 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 
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veselības apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

iekļautas publiskajā veselības 
apdrošināšanas sistēmā. Papildu 
informāciju dalībvalstis prasa tikai tad, ja 
tā nepārprotami pieprasīta valsts tiesību 
aktos vai administratīvos norādījumos.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka procedūra ir efektīva, būtu lietderīgi noteikt skaidru termiņu, kurā ir 
jāsniedz apstiprinājums par saņemšanu. Tā mērķis ir izvairīties no jebkādas nepamatotas 
kavēšanās, sniedzot apstiprinājumu par saņemšanu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

(a) ar pagaidu noregulējuma procedūru 
iespējami drīz veikt pagaidu pasākumus, 
kuru mērķis ir novērst iespējamos 
pārkāpumus vai novērst tālāku kaitējumu 
skartajām interesēm;

(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;

(b) ja nav ievēroti šīs direktīvas 7. pantā 
noteiktie termiņi un ja ir pieprasīta 
zaudējumu atlīdzināšana, piespriest 
pieteikuma iesniedzējam zaudējumu 
atlīdzību, ja vien kompetentā iestāde nespēj 
pierādīt, ka nav vainīga pie kavējuma 
rašanās;

(c) piespriest sodanaudu, ko aprēķina par 
kavējuma dienām.
Šā panta c) punktā minēto sodanaudu 
aprēķina, ņemot vērā pārkāpuma 
nopietnību, tā ilgumu un to, vai 
nepieciešams nodrošināt, lai uzliktā 
sodanauda atturētu no tālāku pārkāpumu 
izdarīšanas. 
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Or. en

Pamatojums

Lai arī sodanaudām var būt atturoša ietekme un tās var pamudināt dalībvalstu cenu 
noteikšanas un kompensēšanas iestādes pieņemt lēmumus bez vilcināšanās, tām var būt arī 
negatīva blakusietekme, proti, iestādes var dot priekšroku pieteikumu noraidīšanai, lai nebūtu 
jāriskē ar šādām sodanaudām. 

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārredzamībai ir jāattiecas arī uz tiem pasākumiem, kuri ir paredzēti, lai veicinātu ne tikai 
kādu konkrētu nosauktu zāļu, bet arī pie kādas kategorijas piederošu zāļu parakstīšanu.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Attiecībā uz lēmumiem par cenām un 
kompensāciju dalībvalstis no jauna nevērtē 
elementus, ar kuriem pamatota izsniegtā 
tirdzniecības atļauja, tostarp zāļu kvalitāti, 
drošumu, iedarbīgumu vai attiecīgā 
gadījumā bioekvivalenci, kā arī kritērijus, 
pēc kuriem nosaka, ka zāles ir paredzētas 
reti sastopamu slimību ārstēšanai.
Tomēr šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
izmantot datus, kas iegūti tirdzniecības 
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atļaujas piešķiršanas procesa gaitā, lai 
veiktu veselības aprūpes tehnoloģijas 
novērtējumu vai farmakoekonomisko 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Šā noteikuma mērķis ir izvairīties no procedūras kavēšanās tādēļ, ka nākas no jauna vērtēt 
elementus, kas jau ir novērtēti tirdzniecības atļaujas procedūras laikā. Tomēr vajadzētu 
precizēt, ka dalībvalstīm var būt piekļuve šiem datiem un tās var uz šiem datiem balstīt savus 
lēmumus par cenas noteikšanu un kompensēšanu. 

Grozījums Nr. 20

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 
nekavējoties nosūta paredzētā pasākuma 
projektu kopā ar apsvērumiem, ar kuriem 
pasākums ir pamatots, un dara zināmu 
datumu, kad paredzēts galīgais 
apstiprinājums.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm arī vajadzētu darīt Komisijai zināmus indikatīvus lēmumu pieņemšanas 
procedūras termiņus, lai Komisija var iesniegt savus apsvērumus, ja tādi ir, pirms galīgā 
lēmuma pieņemšanas. 

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, var 

4. Komisija savus apsvērumus dalībvalstij, 
kas paziņojusi par pasākuma projektu, var 
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nosūtīt trīs mēnešu laikā. nosūtīt, pirms dalībvalsts pieņemt galīgo 
apstiprinājuma lēmumu.

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

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

Or. en

Pamatojums

Precizēts, ka Komisijai ir iespēja iesniegt komentārus par pasākuma projektu, nepaildzinot 
dalībvalsts procedūru, kas radītu lieku kavēšanos. 

Grozījums Nr. 22

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, tā nekavējoties nosūta 
galīgo tekstu Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vienkāršot paziņošanas procedūru, lai tā nebūtu tik apgrūtinoša 
dalībvalstīm. Tas neliegtu Komisijai lūgt dalībvalstīm iesniegt šādu informāciju, ja rastos 
šaubos par iespējamu konfliktu ar ES tiesību aktiem. Tomēr prasība, ka attiecīgajai 
dalībvalstij sistemātiski jāsniedz ziņojums, varētu radīt dalībvalstu iestādēm pārmērīgu 
administratīvo slogu, no kā vajadzētu izvairīties. 
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

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] 
1. jūlijam un pēc tam katru gadu līdz 
1. jūlijam dalībvalstis Komisijai nosūta un 
piemērotā izdevumā publicē sīki izstrādātu 
ziņojumu, kurā sniedz šādu informāciju:

(a) to pieteikumu skaits, kas iepriekšējā 
gadā saņemti saskaņā ar 3., 4. un 7. pantu;

(a) to pieteikumu skaits, kas iepriekšējā 
gadā saņemti saskaņā ar 3., 4. un 7. pantu;

(b) laiks, kas patērēts, lai laistu klajā 
lēmumu par katru no pieteikumiem, kas 
saņemti saskaņā ar 3., 4. un 7. pantu;

(b) laiks, kas patērēts, lai laistu klajā 
lēmumu par katru no pieteikumiem, kas 
saņemti saskaņā ar 3., 4. un 7. pantu;

(c) ja ir bijuši kavējumi, analīze par to 
galvenajiem iemesliem, kā arī ieteikumi 
par to, kā lemšanas procesus saskaņot ar 
šajā direktīvā paredzētajiem termiņiem.

(c) ja ir bijuši kavējumi, analīze par to 
galvenajiem iemesliem.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešamo datu ieguvei Komisijai vajadzētu pietikt ar reizi gadā iesniegtu ziņojumu. Par 
termiņu nosaka 1. jūliju, lai būtu iesniegts pietiekami daudz pieteikumu saskaņā ar jaunajiem 
dalībvalstu noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un pirmajā ziņojumā varētu 
iekļaut pietiekami daudz datu. Ieteikumu saskaņot lēmumu pieņemšanas procesus ar šajā 
direktīvā paredzētajiem termiņiem sniedz vai nu Komisija, vai neatkarīga iestāde, bet ne 
dalībvalstu iestādes.

Grozījums Nr. 24

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.
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Or. en

Pamatojums

Būtu lietderīgāk, ja Komisija iesniegtu ziņojumu reizi gadā, jo tad tas tiktu sagatavots, 
balstoties uz lielāku daudzumu datu, ko iesniegušas dalībvalstis ar saviem ziņojumiem. 
Saskaņā ar iepriekšējo grozījumu par to, ka dalībvalstis ziņojumus par termiņu ievērošanu 
iesniedz reizi gadā.


