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Temats: Luksemburgas Deputātu palātas pamatots atzinums par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem 
regulē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā
(COM(2012)0084 – C7-0056/2012 – 2012/0035(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta priekšlikuma 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Luksemburgas Deputātu palātas pamatots atzinums 
par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Luksemburgas Deputātu palātas pamatots atzinums

Deputātu palāta,

• ņemot vērā Deputātu palātas Reglamenta 169. pantu;

• tā kā Veselības un sociālās drošības komiteja ir saņēmusi priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem regulē 
cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības 
apdrošināšanas sistēmu tvērumā (COM/2012/84), proti, Eiropas Komisijas 
priekšlikumu, uz kuru attiecas pārbaude saistībā ar subsidiaritātes principu;

• konstatējot, ka Veselības un sociālās drošības komiteja 2012. gada 19. aprīļa sanāksmē 
vienprātīgi pieņēma pamatotu atzinumu par minēto likumdošanas iniciatīvu,

nolemj pieņemt šo Veselības un sociālās drošības komitejas pamatoto atzinumu šādā formā.

Vispārīgi apsvērumi

Ar direktīvas priekšlikumu atceļ un aizstāj Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 
89/105/EEK par to pasākumu pārskatāmību, kas reglamentē cilvēkiem paredzēto zāļu cenas 
un to iekļaušanu valstu veselības apdrošināšanas sistēmās.

Minētais direktīvas priekšlikums tika nosūtīts Veselības un sociālās drošības komitejai, lai tā 
izvērtētu Kopienas priekšlikuma atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, 
kas definēti Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā.

Veselības un sociālās drošības komiteja norādīja, ka Eiropas Komisijas teksta mērķis ir 
pielāgot tiesisko regulējumu farmaceitisko līdzekļu tirgus reālajai situācijai, kura pa šo laiku ir 
būtiski mainījusies.

Veselības un sociālās drošības komiteja arī konstatēja, ka Eiropas Komisija priekšlikumam ir 
nospraudusi divējādu mērķi, proti, nodrošināt pacientiem labāku pieeju zālēm un Eiropas 
farmācijas nozares lielāku konkurētspēju. Šajā sakarībā ieteiktie pasākumi ir šādi:

- noteikt valsts iestādēm īsākus termiņus cenu noteikšanas un kompensācijas lēmumiem,
- precizēt dalībvalstu procesuālos pienākumus,
- novērst farmaceitisko līdzekļu tirdzniecības šķēršļus.

Komiteja konstatēja, ka ierosinātais teksts paredz nesamērīgu administratīvā sloga 
palielinājumu, galvenokārt tādēļ, ka tiek saīsināti termiņi un tiek paredzēti daudzi jauni 
pienākumi, kuri lielā mērā ir pretrunā subsidiaritātes principam, jo īpaši:

- pienākums katrā posmā publiskot un ziņot par pieņemto lēmumu kritērijiem,



CM\900769LV.doc 3/3 PE488.016v01-00

LV

- pienākums apspriesties ar nozares pārstāvjiem pirms ikvienas jaunas cenas un 
kompensācijas noteikšanas un par to informēt Komisiju,

- pienākums katru gadu nosūtīt Eiropas Komisijai ziņojumu par termiņiem un 
kavējumiem,

- pienākums veikt visus administratīvos pasākumus, kas nepieciešami, lai lēmumu 
pieņemtu un īstenotu paredzētajā termiņā,

- pienākums paredzēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus (pagaidu risinājuma, kaitējuma un 
procentu noteikšanas procedūru, kavējuma naudu par katru dienu) par labu farmācijas 
nozarei, ja kāda dalībvalsts neievēro termiņus,

- iespēju atcelšana valsts iestādēm pieprasīt nozares pārstāvjiem papildu informāciju.

Jauno pienākumu skaita pieaugums un valsts administratīvo pasākumu stingra ierobežošana 
valstu iestādēm neatstāj nekādu rīcības brīvību.

Turklāt priekšlikums paredz ievērojamu nelīdzsvarotību starp dalībvalstu pienākumiem un 
farmācijas nozares pienākumiem. Faktiski teksts nodrošina tikai to, ka aizsargā lēmuma 
pārredzamības pieprasītājus, vienlaikus visniecīgākās atkāpes no noteiktās procedūras nozīmē 
būtisku risku valstu iestādēm (dažos gadījumos kavējuma naudu par katru dienu).

Turklāt rodas jautājums, vai šie daudzie pasākumi palīdz sasniegt vispārīgo pārredzamības 
mērķi un vai ar tiem tiek ievērots proporcionalitātes princips kopā ar subsidiaritātes principu.

Priekšlikums apdraud subsidiaritātes principa galvenā uzdevuma izpildi, proti, aizsargāt 
dalībvalstu spēju lemt un rīkoties, un, no otras puses, Kopienas pamatoto iesaistīšanos, ja 
dalībvalstis nevar sasniegt kādas darbības mērķi apmierinošā līmenī paredzētās darbības 
apmēra vai sasniedzamā rezultāta dēļ.

Secinājumi

Veselības un sociālās drošības komiteja secina, ka kopumā direktīvas priekšlikums pārkāpj 
subsidiaritātes principu, jo saistībā ar pārredzamības mērķi uzliek dalībvalstu iestādēm 
pārmērīgu un nepamatotu administratīvo slogu. Priekšlikums vienpusēji atbalsta farmācijas 
nozares intereses.

Deputātu palāta šo rezolūciju pieņēma atklātā sanāksmē 2012. gada 24. aprīlī.

Ģenerālsekretārs, Priekšsēdētājs,

Claude Frieseisen Laurent Mosar


