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GROZĪJUMI 001-031 
iesniegusi Juridiskā komiteja

Ziņojums
Luis de Grandes Pascual A8-0039/2019
Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm

Regulas priekšlikums (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))

_____________________________________________________________

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Paredzot līdz piecus gadus ilgu 
papildaizsardzības laikposmu, Regulas 
(EK) Nr. 469/2009 centieni ir veicināt 
Savienībā pētniecību un inovāciju, kas 
vajadzīga, lai izstrādātu zāles, un palīdzēt 
novērst farmācijas nozares pētniecības 
pārvietošanu ārpus Savienības uz valstīm, 
kuras var piedāvāt lielāku aizsardzību.

(2) Paredzot līdz piecus gadus ilgu 
papildaizsardzības laikposmu, ar Regulu 
(EK) Nr. 469/2009 cenšas veicināt 
Savienībā pētniecību un inovāciju, kas 
vajadzīga, lai izstrādātu zāles, un palīdzēt 
novērst farmācijas nozares pētniecības 
pārvietošanu ārpus Savienības uz valstīm, 
kuras var piedāvāt lielāku aizsardzību, 
vienlaicīgi Savienībā nodrošinot piekļuvi 
zālēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Savlaicīga ģenērisko un biolīdzīgo 
zāļu ienākšana Savienības tirgū ir 
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svarīga, lai palielinātu konkurenci, 
samazinātu cenas un garantētu veselības 
aprūpes sistēmu ilgtspēju. Regulas 
(EK) Nr. 469/2009 grozīšana, lai 
nodrošinātu ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražošanu eksporta un glabāšanas nolūkā, 
lai ļautu tām nonākt Eiropas tirgū, kad 
patenta termiņš ir beidzies, nedrīkstētu 
būt pretrunā intelektuālā īpašuma 
tiesībām, kas joprojām ir uzskatāmas par 
vienu no inovāciju, konkurētspējas un 
izaugsmes stūrakmeņiem dalībvalstīs. Šī 
regula patenta spēkā esamības laikā 
nedrīkstētu ietekmēt tirgus ekskluzivitātes 
tiesību termiņu, par ko var pārliecināties 
tādējādi, ka uzreiz pēc minētā termiņa 
beigām ir atļauts imports, taču tas ir 
uzskatāms par Eiropas ģenērisko zāļu 
ražošanas nozares konkurētspēju 
pasliktinošu faktoru. Šajā regulā būtu 
jāņem vērā bažas, ko paudis Eiropas 
Parlaments un Padome, attiecībā uz 
vairākās dalībvalstīs novēroto tirgus 
nepilnības piemēru aizvien lielāko skaitu, 
kad pacientu iespējas par normālām 
cenām iegādāties efektīvas 
nepieciešamākās zāles apdraud ļoti augsti 
un nenoturīgi cenu līmeņi.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Kopš Regulas (EK) Nr. 469/2009 
priekšteces pieņemšanas 1992. gadā tirgi ir 
būtiski attīstījušies, un ģenērisko un jo 
īpaši biolīdzīgo zāļu ražošanā ir bijis 
milzīgs pieaugums, jo īpaši trešās valstīs, 
kur aizsardzība nepastāv vai ir beigusies.

(3) Kopš Regulas (EK) Nr. 469/2009 
priekšteces pieņemšanas 1992. gadā tirgi ir 
būtiski attīstījušies, un ģenērisko un jo 
īpaši biolīdzīgo zāļu un aktīvo vielu 
ražošanā ir bijis milzīgs pieaugums, jo 
īpaši valstīs ārpus Savienības („trešās 
valstīs”), kur aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies.
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Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Zāles ir uzskatāmas par vienu no 
veselības aprūpes balstiem, nevis tikai par 
preci. Nepieciešamāko ārstniecības 
izstrādājumu nepietiekama pieejamība un 
novatorisko zāļu augstās cenas lielā mērā 
apdraud pacientus un valsts veselības 
aprūpes sistēmu noturību.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3b) Padome savos 2016. gada 17. jūnija 
secinājumos par līdzsvara stiprināšanu 
Savienības un tās dalībvalstu farmācijas 
sistēmās, uzsvēra to, cik svarīga ir 
savlaicīga ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
pieejamība, lai sekmētu pacientu iespējas 
piekļūt terapijai ar zālēm un uzlabotu 
valsts veselības sistēmu noturīgumu.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tam, ka Regulā (EK) Nr. 469/2009 
nav paredzēts izņēmums attiecībā uz 
aizsardzību, ko piešķir papildu aizsardzības 
sertifikāts, ir bijušas neparedzētas sekas, 
kas kavē tādus ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražotājus, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, ražot pat vienīgi eksportēšanas 
nolūkā uz tādu trešo valstu tirgiem, kur 
šāda aizsardzība nepastāv vai ir beigusies. 
Papildu neparedzētas sekas ir, ka ar 

(4) Tam, ka Regulā (EK) Nr. 469/2009 
nav paredzēts izņēmums attiecībā uz 
aizsardzību, ko piešķir papildu aizsardzības 
sertifikāts, ir bijušas neparedzētas sekas, 
kas kavē tādus ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražotājus, kas veic uzņēmējdarbību 
Savienībā, ražot Savienībā, lai ienāktu 
Savienības tirgū tūlīt pēc sertifikāta 
termiņa beigām (ienākšana ES no 
“pirmās dienas”)un/vai eksportētu uz 
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sertifikātu piešķirtā aizsardzība apgrūtina 
šo ražotāju ienākšanu Savienības tirgū 
tūlīt pēc sertifikāta termiņa beigām, ņemot 
vērā, ka tie nespēj kāpināt ražošanas jaudu, 
līdz nav beigusies sertifikāta sniegtā 
aizsardzība; tas ir pretstatā ražotājiem, kas 
atrodas trešās valstīs, kur aizsardzība 
nepastāv vai ir beigusies.

trešām valstīm, kur aizsardzība nepastāv 
vai ir beigusies, ņemot vērā, ka tie nespēj 
kāpināt ražošanas jaudu, līdz nav beigusies 
sertifikāta sniegtā aizsardzība; tas ir 
pretstatā ražotājiem, kas atrodas trešās 
valstīs, kur aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tas nostāda Savienībā bāzētos 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu ražotājus 
konkurētspējas ziņā ievērojami 
nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar 
trešās valstīs bāzētajiem ražotājiem, kuri 
piedāvā mazāku aizsardzību vai to vispār 
nepiedāvā.

(5) Tas nostāda Savienībā bāzētos 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu ražotājus 
konkurētspējas ziņā ievērojami 
nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar 
trešās valstīs bāzētajiem ražotājiem, kuri 
piedāvā mazāku aizsardzību vai to vispār 
nepiedāvā, vai tā ir beigusies. Tādēļ ir 
absolūti nepieciešams, lai Eiropas 
Savienība nodrošinātu, no vienas puses,  
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
ražošanas darbībām tās teritorijā un 
trešās valstīs un, no otras puses, lai 
nodrošinātu, ka attiecībā uz Savienības 
tirgu tiek garantētas sertifikātu turētāju 
ekskluzīvās tiesības.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Neiejaukšanās varētu apdraudēt 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu ražotāju 
dzīvotspēju Savienībā, un tas ietekmētu 
visu Savienības farmācijas rūpniecības bāzi 
kopumā. 

(6) Neiejaukšanās varētu apdraudēt 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu ražotāju 
dzīvotspēju Savienībā, un tas ietekmētu 
visu Savienības farmācijas rūpniecības bāzi 
kopumā, kas varētu ietekmēt iekšējā tirgus 
darbību, zaudējot potenciālas jaunas 
uzņēmējdarbības iespējas, kā arī 
samazinot ieguldījumus Savienības līmenī 
un, iespējams, kavējot jaunu darbvietu 
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radīšanu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka 
Savienībā reģistrētie ražotāji spēj sekmīgi 
konkurēt tajos trešo valstu tirgos, kur 
papildu aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies. Paredzēts, ka tā papildinās 
Savienības tirdzniecības politikas 
centienus nodrošināt atvērtu tirgu 
Savienībā bāzētajiem zāļu ražotājiem. 
Līdztekus minētajam paredzēts, ka tā 
palīdzēs šādiem ražotājiem ienākt 
Savienības tirgū uzreiz pēc attiecīgā 
papildu aizsardzības sertifikāta termiņa 
beigām. Tā sekmētu arī mērķi veicināt 
zāļu pieejamību Savienībā, palīdzot 
nodrošināt ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ātrāku ienākšanu tirgū pēc attiecīgā 
sertifikāta termiņa beigām.

(7) Šīs regulas mērķis ir veicināt 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu ražotāju 
konkurētspēju Savienībā, sekmējot 
izaugsmi un darbvietu radīšanu iekšējā 
tirgū un dodot ieguldījumu produktu 
plašākā piegādē uz vienādiem 
nosacījumiem. Tas ražotājiem palīdzēs 
sekmīgi konkurēt tajos trešo valstu tirgos, 
kur papildu aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies, un nodrošināt ģenērisko un 
biolīdzīgo zāļu iekļūšanu Savienības tirgū 
no „pirmās dienas” pēc attiecīgā papildu 
aizsardzības sertifikāta derīguma termiņa 
beigām. Regulai būtu jāpapildina 
Savienības tirdzniecības politikas centieni 
nodrošināt atvērtu tirgu Savienībā 
bāzētajiem zāļu un aktīvo vielu ražotājiem. 
Tā palīdzētu šādiem ražotājiem ienākt 
Savienības tirgū uzreiz pēc attiecīgā 
papildu aizsardzības sertifikāta termiņa 
beigām, proti, no „pirmās dienas”. Tā 
palīdzētu veicināt zāļu pieejamību 
Savienībā, palīdzot nodrošināt ģenērisko 
un biolīdzīgo zāļu ātrāku ienākšanu tirgū 
pēc attiecīgā sertifikāta termiņa beigām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Šādos īpašos un ierobežotos 
apstākļos, kā arī nolūkā Savienībā 
bāzētajiem ražotājiem radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ar trešo valstu 
ražotājiem, ir lietderīgi ierobežot 

(8) Šādos īpašos un ierobežotos 
apstākļos, kā arī nolūkā Savienībā 
bāzētajiem ražotājiem radīt vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ar trešo valstu 
ražotājiem, ir lietderīgi novērst papildu 
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aizsardzību, ko piešķir papildu 
aizsardzības sertifikāts, lai tādējādi darītu 
iespējamu izgatavošanu eksportam uz 
trešām valstīm un jebkuras saistītas 
darbības, kas noteikti vajadzīgas 
izgatavošanai vai faktiskajam eksportam.

aizsardzības sertifikāta nejaušas sekas, 
tomēr nekaitējot nevienā citā dalībvalstī 
pastāvošām patenttiesībām vai 
intelektuālā īpašuma tiesībām, lai tādējādi 
darītu iespējamu ģenērisko un biolīdzīgo 
zāļu un aktīvo vielu izgatavošanu 
eksportam uz trešām valstīm un ienākšanai 
Savienības tirgū tūlīt pēc attiecīgā papildu 
aizsardzības sertifikāta termiņa beigām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Minētajam izņēmumam būtu 
jāattiecas uz vienīgi eksportēšanai uz 
trešām valstīm paredzētu produkta 
izgatavošanu, tostarp tādu produktu, kas 
atbilst zālēm, kuras dalībvalsts teritorijā 
aizsargā papildu aizsardzības sertifikāts, 
kā arī visām “augšupējām” vai 
“pakārtotajām” darbībām, ko veic 
izgatavotājs vai ar izgatavotāju 
līgumattiecībās esošas trešās personas, ja 
citādi šādām darbībām būtu nepieciešama 
sertifikāta turētāja piekrišana, un kas 
noteikti vajadzīgas izgatavošanai 
eksportēšanas nolūkā vai faktiskajam 
eksportam. Piemēram, šādas darbības var 
ietvert aktīvo sastāvdaļu piegādi un 
importu zāļu izgatavošanas nolūkā, kurām 
atbilst produkts, uz ko attiecas sertifikāts, 
produkta pagaidu uzglabāšanu vai 
reklāmu vienīgi eksportēšanas nolūkā uz 
trešām valstīm.

(9) Minētajam izņēmumam būtu 
jāattiecas uz vienīgi eksportēšanai uz 
trešām valstīm vai laišanai Savienības 
tirgū pēc sertifikāta termiņa beigām 
paredzēta produkta izgatavošanu un 
produktu, kas iegūts izgatavošanas 
rezultātā, jo gan izgatavošanu, gan 
produktu aizsargā papildu aizsardzības 
sertifikāts kādas dalībvalsts teritorijā.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Izņēmums nebūtu jāattiecina uz 
vienīgi eksportēšanas nolūkā izgatavota 

(10) Izņēmums nebūtu jāattiecina ne uz 
vienīgi eksportēšanas nolūkā uz trešām 
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produkta laišanu tirgū dalībvalstī, kurā ir 
spēkā papildu aizsardzības sertifikāts, tieši 
vai netieši pēc eksporta; nedz arī tas būtu 
jāattiecina uz produkta atpakaļievešanu 
tādas dalībvalsts tirgū, kurā sertifikāts ir 
spēkā. Turklāt tas nebūtu jāattiecina ne uz 
vienu darbību vai pasākumu, kuru nolūks ir 
zāļu vai zāļu daļu imports Savienībā tikai 
pārpakošanas un reeksportēšanas 
vajadzībām.

valstīm vai laišanu Savienības tirgū, ne 
laišanai Savienības tirgū no „pirmās 
dienas” pēc papildu aizsardzības 
sertifikāta termiņa beigām dalībvalstī, 
kurā sertifikāts ir spēkā, nedz arī tas būtu 
jāattiecina uz zāļu atpakaļimportēšanu 
tādas dalībvalsts tirgū, kurā sertifikāts ir 
spēkā. Turklāt tas nebūtu jāattiecina ne uz 
vienu darbību vai pasākumu, kuru nolūks ir 
produktu vai zāļu imports Savienībā tikai 
pārpakošanas un reeksportēšanas 
vajadzībām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Ierobežojot izņēmuma tvērumu līdz 
izgatavošanai eksporta nolūkā ārpus 
Savienības un darbībām, kas noteikti 
vajadzīgas šādai izgatavošanai vai 
faktiskajam eksportam, ar šo regulu 
ieviestais izņēmums nebūs pretrunā 
produkta parastai izmantošanai dalībvalstī, 
kurā sertifikāts ir spēkā, un nepamatoti 
nekaitēs sertifikāta turētāja likumīgajām 
interesēm, ņemot vērā trešo personu 
likumīgās intereses.

(11) Ierobežojot izņēmuma piemērošanas 
jomu līdz izgatavošanai eksporta nolūkā uz 
trešām valstīm un laišanai Savienības 
tirgū no “pirmās dienas” pēc sertifikāta 
termiņa beigām, ar šo regulu ieviestajam 
izņēmumam nevajadzētu būt pretrunā 
produkta parastai izmantošanai dalībvalstī, 
kurā sertifikāts ir spēkā, un nepamatoti 
nekaitēs sertifikāta turētāja likumīgajām 
interesēm, vienlaicīgi arī ņemot vērā trešo 
personu likumīgās intereses.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Izņēmumam būtu jāpievieno 
aizsargpasākumi, lai palielinātu 
pārredzamību, palīdzētu papildu 
aizsardzības sertifikāta turētājam īstenot tā 
sniegto aizsardzību Savienībā un šā 
sertifikāta termiņa laikā samazinātu 
nelikumīgas novirzīšanas risku uz 
Savienības tirgu.

(12) Izņēmumi būtu jāpapildina ar 
efektīviem un samērīgiem 
aizsargpasākumiem vienīgi nolūkā 
palīdzēt papildu aizsardzības sertifikāta 
turētājam pārbaudīt atbilstību šajā regulā 
paredzētajiem nosacījumiem. Šiem 
aizsardzības pasākumiem nebūtu 
nelabvēlīgi jāietekmē konkurence starp 
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uzņēmumiem un būtu jāļauj izņēmumam 
darboties efektīvi, netraucējot izņēmuma 
galveno mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tādēļ ar šo regulu personai, kura 
izgatavo produktu vienīgi eksportēšanas 
nolūkā, būtu jāuzliek vienreizējs 
pienākums sniegt konkrētu informāciju 
iestādei, kas piešķīrusi papildu aizsardzības 
sertifikātu dalībvalstī, kurā paredzēts veikt 
izgatavošanu. Informācija būtu jāsniedz, 
pirms minētajā dalībvalstī pirmo reizi 
paredzēts sākt izgatavošanu. 
Izgatavošanai un saistītajām darbībām, 
tostarp tām, kuras veiktas dalībvalstīs, kas 
nav izgatavošanas dalībvalsts, gadījumos, 
ja arī šajās citās dalībvalstīs produktu 
aizsargā sertifikāts, izņēmuma tvērumā 
vajadzētu būt tikai tad, ja izgatavotājs 
nosūtījis šo paziņojumu izgatavošanas 
dalībvalsts kompetentajai rūpnieciskā 
īpašuma iestādei (vai citai norīkotai 
iestādei). Vienreizējais pienākums sniegt 
informāciju iestādei būtu jāpiemēro katrā 
dalībvalstī, kurā paredzēta izgatavošana 
gan attiecībā uz izgatavošanu šajā 
dalībvalstī, gan ar izgatavošanu 
saistītajām darbībām neatkarīgi no tā, vai 
tās veic minētajā vai citā dalībvalstī. 
Iestādei būtu pienākums minēto 
informāciju publicēt, lai nodrošinātu 
pārredzamību un par izgatavotāja nodomu 
informētu sertifikāta turētāju.

(13) Tādēļ ar šo regulu izgatavotājam, 
proti, Savienībā reģistrētai juridiskai 
personai, kuras uzdevumā tiek veikta 
produktu vai šo produktu saturošas zāļu 
izgatavošana eksportēšanas nolūkā uz 
trešām valstīm vai tirgū laišanas nolūkā 
Savienības tirgū pēc sertifikāta termiņa 
beigām, tostarp paredzot iespēju pašai 
juridiskai personai tieši veikt 
izgatavošanu, būtu jāuzliek pienākums, 
sakarā ar kuru no šīs personas tiek prasīts 
sniegt konkrētu informāciju iestādei, kas 
piešķīrusi papildu aizsardzības sertifikātu 
dalībvalstī, kurā paredzēts veikt 
izgatavošanu. Savienībā reģistrēts 
izgatavotājs ir atbildīgs par to, lai 
pārbaudītu, vai aizsardzības nav vai tā ir 
beigusies eksporta valstī, vai arī uz to 
attiecas jebkādi ierobežojumi vai 
atbrīvojumi attiecīgajā valstī. Šim 
nolūkam būtu jāparedz vienota 
paziņojuma veidlapa, kas izmantojama 
paziņošanai iestādei. Informācija būtu 
jāsniedz, pirms minētajā dalībvalstī pirmo 
reizi paredzēts sākt izgatavošanu. Uz 
izgatavošanu izņēmuma piemērošanas 
joma būtu jāattiecina būt tikai tad, ja 
izgatavotājs nosūtījis šo paziņojumu 
izgatavošanas dalībvalsts kompetentajai 
rūpnieciskā īpašuma iestādei (vai citai 
norīkotai iestādei), un ir informējis 
piešķirtā papildu aizsardzības sertifikāta 
turētāju par ražotāja vārdu un adresi un 
šā sertifikāta numuru attiecīgajā 
dalībvalstī. Par izgatavošanu būtu 
jāinformē. Ja izgatavošana notiek vairāk 
nekā vienā dalībvalstī, katrā no šīm 
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dalībvalstīm būtu jāpieprasa paziņojums. 
Attiecīgs iestādes pienākums būtu 
jānosaka katrā no šim dalībvalstīm. 
Iestādei būtu pienākums publicēt attiecīgā 
produkta vai zāļu sertifikāta numuru, lai 
nodrošinātu pārredzamību. Konkrētu 
konfidenciālu vai komerciāli sensitīvu 
informāciju, kas paziņota iestādei, 
nevajadzētu publicēt, bet to varētu sniegt, 
ja to pieprasa tiesa vai cita kompetentā 
iestāde.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Neierobežojot konfidenciālas vai 
komerciāli sensitīvas informācijas 
aizsardzību, izgatavotājam būtu arī 
rakstiski jāinformē sertifikāta turētājs par 
savu nodomu izgatavot produktu, 
ievērojot izņēmumu. 

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Turklāt šajā regulā par nosacījumu 
izņēmuma darbībai būtu jānosaka 
izgatavotājam izvirzītas konkrētas prasības 
par pienācīgu rūpību. Izgatavotājam, 
izmantojot piemērotus līdzekļus, jo īpaši 
līgumiskus līdzekļus, būtu jāinformē 
personas savā piegādes ķēdē par to, ka uz 
produktu attiecas ar šo regulu noteiktais 
izņēmums un ka produkts ir paredzēts 
vienīgi eksportam. Izgatavotājs, kurš nav 
izpildījis minētās prasības par pienācīgu 
rūpību, šo izņēmumu izmantot nevarētu, to 
izmantot nevarētu arī neviena trešā 
persona, kas veic saistītu darbību tajā 

(14) Turklāt šajā regulā par nosacījumu 
izņēmuma darbībai būtu jānosaka 
izgatavotājam izvirzītas konkrētas prasības 
par pienācīgu rūpību. Izgatavotājam, 
izmantojot piemērotus un dokumentētus 
līdzekļus, jo īpaši līgumiskus līdzekļus, 
būtu jāinformē personas savā piegādes 
ķēdē par to, ka uz produktu attiecas ar šo 
regulu noteiktais izņēmums un ka produkts 
ir paredzēts eksportam un/vai ienākšanai 
ES tirgū no „pirmās dienas”. Izgatavotājs, 
kurš nav izpildījis minētās prasības par 
pienācīgu rūpību, šo izņēmumu izmantot 
nevarētu, un attiecīgā sertifikāta turētājs 
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pašā vai citā dalībvalstī, kur bijis spēkā 
sertifikāts, kas piešķir produktam 
aizsardzību, tāpēc attiecīgā sertifikāta 
turētājs būtu tiesīgs izmantot no sertifikāta 
izrietošās tiesības.

būtu tiesīgs izmantot no papildu 
aizsardzības sertifikāta izrietošās tiesības.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šī regula neskar to Savienības 
pasākumu piemērošanu, kuru mērķis ir 
novērst intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumus un veicināt intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/48/EK41 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 608/201342.

(17) Šī regula neskar to Savienības 
pasākumu piemērošanu, kuru mērķis ir 
novērst intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumus un veicināt intelektuālā 
īpašuma tiesību īstenošanu, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2004/48/EK41 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 608/201342. 
Turklāt, ja zālēm ir aktīvs unikāls 
identifikators, kas minēts Komisijas 
Deleģētās regulas (ES) 2016/201642a 
3. panta d) punktā, tas liecinātu par to, ka 
šīs zāles nav paredzētas vienīgi eksportam 
uz trešām valstīm. Tādēļ ar šo regulu būtu 
jāaizliedz vienīgi šāds produkts, kas ir 
paredzēts ekskluzīvi eksportam uz trešām 
valstīm, ja tam ir piešķirts aktīvs unikāls 
identifikators. Šis aizliegums neattiecas uz 
produktiem, kas paredzēti uzglabāšanai 
līdz ienākšanai ES tirgū no “pirmās 
dienas”.

__________________ __________________
41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 
gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
(OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 
gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par 
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu 
(OV L 157, 30.4.2004., 45. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 12. jūnija Regula (ES) 608/2013 par 
muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1383/2003 (OV L 181, 
29.6.2013., 15. lpp.).

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 12. jūnija Regula (ES) 608/2013 par 
muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību 
īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu 
(EK) Nr. 1383/2003 (OV L 181, 
29.6.2013., 15. lpp.).

Komisijas 2015. gada 2. oktobra Deleģētā 
regula (ES) 2016/161, ar ko papildina 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus 
noteikumus par drošuma pazīmēm uz 
cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma 
(OV L 32, 9.2.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka jau spēkā esošo 
papildu aizsardzības sertifikātu turētājiem 
netiek atņemtas iegūtās tiesības, ar šo 
regulu noteiktais izņēmums būtu 
jāpiemēro tikai sertifikātiem, kas piešķirti 
kādā noteiktā dienā pēc regulas stāšanās 
spēkā vai vēlāk par šo noteikto dienu 
neatkarīgi no tā, kad pirmoreiz iesniegts 
sertifikāta pieteikums. Norādītajam 
datumam būtu jāsniedz pieteikumu 
iesniedzējiem un citiem attiecīgajiem tirgus 
dalībniekiem pietiekami ilgs laiks 
pielāgoties izmainītajam juridiskajam 
kontekstam un savlaicīgi veikt attiecīgus 
ieguldījumus, un pieņemt lēmumus par 
ražotnes atrašanās vietu. Datumam arī būtu 
jādod publiskajām iestādēm pietiekami 
daudz laika ieviest attiecīgus pasākumus, 
kuri noteiktu, kā saņemt un publicēt 
paziņojumus par nodomu izgatavot, un 
būtu pienācīgi jāņem vērā izskatīšanā 
esošie pieteikumi sertifikātu saņemšanai.

(19) Ar šo regulu noteiktais izņēmums 
būtu jāpiemēro tikai sertifikātiem, kuru 
pamatpatents beidzās 2021. gada 1. 
janvārī vai pēc tam. Paredzot šo datumu, 
ir ņemta vērā nepieciešamība paredzēt 
pārejas periodu, kas būtu pietiekami ilgs, 
lai nodrošinātu, ka papildu aizsardzības 
sertifikātu turētājiem netiek atņemtas 
iegūtās tiesības, un šim datumam būtu 
jāsniedz pieteikumu iesniedzējiem un 
citiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem 
pietiekami ilgs laiks pielāgoties 
izmainītajam juridiskajam kontekstam un 
savlaicīgi veikt attiecīgus ieguldījumus, un 
pieņemt lēmumus par ražotnes atrašanās 
vietu. Paredzot šādu datumu, arī būtu 
jādod publiskajām iestādēm pietiekami 
daudz laika ieviest attiecīgus pasākumus, 
kuri noteiktu, kā saņemt un publicēt 
paziņojumus par nodomu izgatavot, un 
būtu pienācīgi jāņem vērā izskatīšanā 
esošie pieteikumi sertifikātu saņemšanai.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Šai regulai nav atpakaļejoša spēka.

Grozījums Nr. 21



PE637.728/ 12

LV

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Komisijai šī regula būtu jāizvērtē. 
Saskaņā ar 22. punktu 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā starp Eiropas 
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un 
Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas 
procesu minētais novērtējums43 būtu 
jābalsta uz pieciem kritērijiem – lietderību, 
efektivitāti, būtiskumu, saskaņotību un 
pievienoto vērtību – un tam būtu jāveido 
pamats turpmāku iespējamu pasākumu 
ietekmes novērtējumiem. Novērtējumā 
būtu jāņem vērā eksports uz valstīm ārpus 
Savienības un ģenērisko un jo īpaši 
biolīdzīgo zāļu spēja iekļūt Savienības 
tirgū, cik drīz vien iespējams pēc sertifikāta 
termiņa beigām. Šajā novērtējumā būtu jo 
īpaši jāizvērtē izņēmuma lietderība, ņemot 
vērā mērķi atjaunot pasaules līmenī 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Savienības ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
uzņēmumiem un panākt ģenērisko un jo 
īpaši biolīdzīgo zāļu ātrāku ienākšanu tirgū 
pēc sertifikāta termiņa beigām. Tajā būtu 
jāpēta arī izņēmuma ietekme uz inovatīvu 
zāļu pētniecību un ražošanu, ko sertifikātu 
turētāji veic Savienībā, un jāņem vērā 
līdzsvars starp dažādām interesēm, tostarp 
sabiedrības veselības interesēm.

(20) Komisijai šī regula būtu regulāri 
jāizvērtē. Ņemot vērā to, cik ārkārtīgi 
svarīga sabiedrības veselībai un 
publiskajiem izdevumiem ir zāļu 
pieejamība un izdevīgums cenu ziņā, šīs 
regulas regulārs vērtēšanas cikls ir 
pamatots. Saskaņā ar 22. punktu 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā starp 
Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības 
Padomi un Eiropas Komisiju par labāku 
likumdošanas procesu minētais 
novērtējums43 būtu jābalsta uz pieciem 
kritērijiem – lietderību, efektivitāti, 
būtiskumu, saskaņotību un pievienoto 
vērtību – un tam būtu jāveido pamats 
turpmāku iespējamu pasākumu ietekmes 
novērtējumiem. Novērtējumā būtu jāņem 
vērā papildu aizsardzības sertifikāta 
režīma ietekme uz piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamām zālēm, kā arī atteikšanās, 
tostarp eksports uz valstīm ārpus 
Savienības un ģenērisko un jo īpaši 
biolīdzīgo zāļu spēja iekļūt Savienības 
tirgū, cik drīz vien iespējams pēc sertifikāta 
termiņa beigām. Šādā regulārajā 
izvērtējumā būtu arī jāņem vērā šīs 
regulas ietekme uz to, kā Savienībā 
reģistrēti ražotāji Savienībā īsteno 
ražošanu, lai veidotu krājumus ar mērķi 
brīdī Savienības tirgū ienākt no “pirmās 
dienas”, kad beidzas sertifikāta derīguma 
termiņš. Šajā kontekstā būtu svarīgi 
noskaidrot, vai ražošana, kas iepriekš 
veikta ārpus Savienības, ir pārvietota uz 
tās teritoriju. Šajā novērtējumā būtu jo 
īpaši jāizvērtē izņēmuma lietderība, ņemot 
vērā mērķi atjaunot pasaules līmenī 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
Savienības ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
uzņēmumiem un panākt ģenērisko un jo 
īpaši biolīdzīgo zāļu ātrāku ienākšanu tirgū 
pēc sertifikāta termiņa beigām un 
pārbaudīt jautājumu par ar atteikumu 
piešķirtā izņēmuma piemērošanas jomas 
iespējamu paplašināšanu, lai ļautu 
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Savienībā bāzētiem ģenērisko un 
biolīdzīgo zāļu ražotājiem ražot 
uzkrāšanas nolūkā. Tajā būtu jāpēta arī 
izņēmuma un tā iespējama pagarinājuma 
ietekme uz inovatīvu zāļu pētniecību un 
ražošanu, ko sertifikātu turētāji veic 
Savienībā, un jāņem vērā līdzsvars starp 
dažādām interesēm, tostarp piekļuvi zālēm 
Savienībā, un sabiedrības veselības 
interesēm.

_________________ _________________
43 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 43 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai sasniegtu galveno mērķi 
nodrošināt ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražotājiem vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ar konkurentiem trešo valstu 
tirgos, kuros aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies, ir nepieciešami un lietderīgi 
paredzēt noteikumus, ar ko ierobežo 
papildu aizsardzības sertifikāta turētāja 
ekskluzīvās tiesības attiecīgā sertifikāta 
darbības laikā izgatavot attiecīgo produktu, 
kā arī uzlikt izgatavotājiem, kuri vēlas 
izmantot šo noteikumu priekšrocības, 
konkrētus informēšanas un marķēšanas 
pienākumus. Šī regula atbilst 
proporcionalitātes principam un 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. 
punktu.

(21) Lai sasniegtu galveno mērķi 
nodrošināt ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražotājiem vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ar konkurentiem trešo valstu 
tirgos, kuros aizsardzība nepastāv vai ir 
beigusies, ir nepieciešami un lietderīgi 
paredzēt noteikumus, ar ko ļauj attiecīgā 
sertifikāta darbības laikā izgatavot attiecīgo 
produktu. Šī regula atbilst 
proporcionalitātes principam un 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. 
punktu.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
22. apsvērums



PE637.728/ 14

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un respektēti principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Konkrēti, 
šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka pilnībā 
tiek ievērotas Hartas 17. pantā noteiktās 
tiesības uz īpašumu, saglabājot papildu 
aizsardzības sertifikāta pamattiesības, 
ierobežojot izņēmumu līdz sertifikātiem, 
kas piešķirti kādā noteiktā dienā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā vai vēlāk par šo 
noteikto dienu, un nosakot konkrētus 
nosacījumus izņēmuma piemērošanai,

(22) Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības 
un respektēti principi, kas atzīti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā. Konkrēti, 
šīs regulas mērķis ir nodrošināt, ka pilnībā 
tiek ievērotas Hartas 17. pantā noteiktās 
tiesības uz īpašumu, saglabājot papildu 
aizsardzības sertifikāta pamattiesības, 
saglabājot izņēmumu attiecībā uz 
sertifikātiem, kuru pamatpatenta darbības 
termiņš beidzas 2021. gada 1. janvārī vai 
pēc tam un paredzot konkrētus 
nosacījumus izņēmuma piemērošanai, 
Hartas 35. pantā noteiktās tiesības uz 
veselības aprūpi, padarot zāles 
pieejamākas Savienības pacientiem, 
Hartas 52. pantā noteiktais 
proporcionalitātes princips un LESD 
6. panta a) punktā paredzētās Eiropas 
iedzīvotāju tiesības uz veselības 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 469/2009
1. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) regulas 1. pantam pievieno šādu 
punktu:
“ea) “izgatavotājs” ir Savienībā reģistrēta 
juridiska persona, kuras vārdā tiek 
īstenota produktu vai zāļu, kas satur 
minēto produktu, izgatavošana eksportam 
uz trešām valstīm vai glabāšanai 
sertifikāta derīguma termiņa pēdējos 
2 gadus;” 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
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Regula (EK) Nr. 469/2009
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: svītrots
“4. pants 
Aizsardzības objekts un izņēmumi 
attiecībā uz piešķirtajām tiesībām
1. Nepārsniedzot pamatpatenta 
piešķirtās aizsardzības robežas, 
aizsardzība, ko piešķir sertifikāts, attiecas 
vienīgi uz produktu, uz kuru attiecas 
atļauja laist attiecīgās zāles tirgū un 
jebkādā veidā izmantot produktu kā zāles, 
kas atļautas pirms sertifikāta termiņa 
beigām.
2. Šā panta 1. punktā minētais 
sertifikāts nepiešķir aizsardzību pret 
konkrētu darbību, pret kuru aizsardzību 
piešķīris pamatpatents, ja attiecībā uz 
konkrēto darbību ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
(a) šī darbība ietver:
(i) izgatavošanu vienīgi eksportēšanas 
nolūkā uz trešām valstīm vai
(ii) jebkādu saistītu darbību, kas 
noteikti vajadzīga šādai izgatavošanai vai 
faktiskajam eksportam;
(b) tās dalībvalsts, kurā paredzēta 
minētā izgatavošana (“attiecīgā 
dalībvalsts”), 9. panta 1. punktā minētajai 
iestādei izgatavošanas veicējs 
(“izgatavotājs”) ne vēlāk kā 28 dienas 
pirms paredzētā izgatavošanas sākuma 
datuma minētajā dalībvalstī paziņo 3. 
punktā minēto informāciju;
(c) izgatavotājs nodrošina, ka uz 
produkta ārējā iepakojuma, vai, ja ārējā 
iepakojuma nav, uz tā tiešā iepakojuma ir 
piestiprināts logotips I pielikumā 
noteiktajā formā;
(d) izgatavotājs ievēro 4. punkta 
prasības.
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3. Informācija šā panta 2. punkta b) 
apakšpunkta nolūkā:
(a) izgatavotāja vārds/nosaukums un 
adrese;
(b) to telpu adrese vai adreses, kurās 
attiecīgajā dalībvalstī paredzēts veikt 
izgatavošanu ;
(c) attiecīgajā dalībvalstī piešķirtā 
sertifikāta numurs un produkta 
identifikācija, atsaucoties uz sertifikāta 
turētāja izmantoto patentēto nosaukumu;
(d) tās atļaujas numurs, kas attiecīgo 
zāļu ražošanai piešķirta saskaņā ar 
Direktīvas 2001/83/EK 40. panta 1. 
punktu vai Direktīvas 2001/82/EK 44. 
panta 1. punktu, vai — ja šādas atļaujas 
nav — derīgs labu ražošanas praksi 
apliecinošs sertifikāts, kas minēts 
Direktīvas 2001/83/EK 111. panta 5. 
punktā vai Direktīvas 2001/82/EK 80. 
panta 5. punktā un kas attiecas uz telpām, 
kurās paredzēts veikt izgatavošanu;
(e) paredzētais izgatavošanas sākuma 
datums attiecīgajā dalībvalstī;
(f) indikatīvs saraksts ar paredzēto 
trešo valsti vai trešām valstīm, uz kurām 
produktu paredzēts eksportēt.
4. Izgatavotājs, izmantojot atbilstošus 
līdzekļus, nodrošina, ka ar izgatavotāju 
līgumattiecībās esošas trešās personas, 
kas veic darbības, uz kurām attiecas 2. 
punkta a) apakšpunkta ii) daļa, apzinās 
un ir pilnībā informētas, ka:
(a) uz minētajām darbībām attiecas 2. 
punkta noteikumi;
(b) produkta laišana tirgū, imports vai 
atpakaļievešana varētu pārkāpt minētajā 
punktā minēto sertifikātu, ja un kamēr 
minētais sertifikāts ir piemērojams.
5. Šā panta 2. punktu piemēro vienīgi 
attiecībā uz sertifikātiem, kas piešķirti pēc 
[OV: lūgums ierakstīt trešā mēneša 
pirmās dienas datumu, kas seko mēnesim, 
kurā regula, ar ko izdara grozījumus, ir 
publicēta Oficiālajā Vēstnesī] .”;
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 469/2009
5. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(1a) 5. pantu aizstāj ar šādu:
5. pants “5. pants

Sertifikāta juridiskais spēks Sertifikāta juridiskais spēks

Ievērojot 4. panta noteikumus, sertifikāts 
piešķir tādas pašas tiesības kā 
pamatpatents, un uz to attiecas tie paši 
ierobežojumi un tie paši pienākumi.

1. Ievērojot 4. panta noteikumus, 
sertifikāts piešķir tādas pašas tiesības kā 
pamatpatents, un uz to attiecas tie paši 
ierobežojumi un tie paši pienākumi.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ar 
sertifikātu nepiešķir aizsardzību pret 
noteiktām darbībām, kas citādi prasītu 
sertifikāta turētāja piekrišanu, kurš 
minēts 11. pantā (“sertifikāta turētājs”), 
ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
(a) šīs darbības ietver:
(i) produkta vai zāļu, kas satur šo 
produktu, izgatavošanu vienīgi 
eksportēšanas nolūkā uz trešām valstīm; 
or
(ii) produkta vai zāļu, kas satur minēto 
produktu, izgatavošanu nolūkā uzglabāt 
izgatavošanas dalībvalstī 1. punktā minētā 
sertifikāta derīguma termiņa pēdējos 2 
gadus, lai laistu šo produktu dalībvalstu 
tirgū, sākot no “pirmās dienas” pēc 
sertifikāta derīguma termiņa beigām 
minētajās dalībvalstīs;

(iii) darbība neietver nevienu darbību 
vai pasākumu, kuru nolūks ir zāļu vai 
zāļu daļu imports Savienībā tikai 
pārpakošanas un reeksportēšanas 
vajadzībām;
(b) izgatavotājs paziņo tās dalībvalsts, 
kurā paredzēta minētā izgatavošana 
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(„attiecīgā dalībvalsts”), 9. panta 
1. punktā minētajai iestādei ne vēlāk kā 
divus mēnešus pirms izgatavošanas 
sākuma datuma minētajā dalībvalstī  3. 
punkta a), b), c), e) un f) apakšpunktā 
uzskaitīto informāciju;
(c) izgatavotājs rakstveidā sniedz 
sertifikāta turētājam 3. punkta a) un 
c) apakšpunktā uzskaitīto informāciju ne 
vēlāk kā divus mēnešus pirms 
izgatavošanas sākuma attiecīgajā 
dalībvalstī;
(d) sertifikāta turētājam sniegtajā 
paziņojumā nav ietverta nekāda 
konfidenciāla informācija vai sensitīva 
komercinformācija;
(e) informāciju, ko izgatavotājs sniedzis 
sertifikāta turētājam, sertifikāta turētājs 
uzskata par stingri konfidenciālu, un to 
nepublicē; turklāt sertifikāta turētājam 
sniegto informāciju izmanto vienīgi 
nolūkā pārbaudīt, vai šīs regulas prasības 
ir izpildītas, un attiecīgā gadījumā uzsākt 
tiesvedību par neatbilstību;
(f) attiecībā uz produktiem, ko izgatavo 
eksportam uz trešām valstīm, izgatavotājs 
nodrošina, ka uz produkta ārējā 
iepakojuma, kas minēts 2. punkta a) 
apakšpunkta i) punktā, ir logotips, kas 
norādīts -Ia pielikumā, vai — ja produkts 
ir zāļu daļa — uz zāļu ārējā iepakojuma;
(g) izgatavotājs nodrošina, ka saskaņā 
ar 2. punkta a) apakšpunkta i) punktu 
ražotām zālēm nav aktīva unikālā 
identifikatora, kas minēts Komisijas 
Deleģētās regulas (ES) 2016/2016/ES 
3. panta d) punktā. Vajadzības gadījumā 
kompetentajām iestādēm ir piekļuve 
datiem, kuri tiek glabāti repozitorijos, kas 
noteikti Direktīvā 2011/62/ES un 
Deleģētajā regulā (ES) 2016/161, lai 
pārbaudītu atbilstību;
(h) izgatavotājs ievēro 4. punkta 
prasības.
3. Informācija šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta nolūkiem, kuru visas 
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puses apstrādā stingri konfidenciāli, ir 
šāda:
(a) izgatavotāja vārds/nosaukums un 
adrese;
(b) dalībvalsts, kurā jāveic izgatavošana 
un attiecīgā gadījumā arī uzglabāšana;
(c) izgatavošanas dalībvalstī piešķirtā 
sertifikāta numurs;
(d) paredzētais izgatavošanas sākuma 
datums attiecīgajā dalībvalstī;
(e) indikatīvs saraksts ar paredzēto 
trešo valsti vai trešām valstīm, uz kurām 
produktu paredzēts eksportēt.
4. Lai veiktu paziņojumu saskaņā ar 
2. punkta b) apakšpunktu, izgatavotājs 
izmanto standarta veidlapu, kas iekļauta 
šīs regulas -I pielikumā.
5. Regulas 9. panta 1. punktā minētās 
dalībvalstu iestādes nekādā gadījumā 
nedrīkst izpaust nekādu sensitīvu 
informāciju, ko sniedzis izgatavotājs, ne 
sertifikāta turētājam, ne sabiedrībai.
6. Izgatavotājs, izmantojot atbilstošus 
un dokumentētus līdzekļus, nodrošina, ka 
ar izgatavotāju līgumattiecībās esošas 
trešās personas, kas veic darbības, uz 
kurām attiecas 2. punkta a) apakšpunkta 
ii) punkts, apzinās un ir pilnībā 
informētas, ka:
(a) uz minētajām darbībām attiecas 2. 
punkts;
(b) šā panta 2. punkta a) apakšpunkta i) 
punktā minētā produkta laišana tirgū, 
imports vai atpakaļimportēšana varētu tikt 
uzskatīta par 1. punktā minētā sertifikāta 
pārkāpumu, ja un kamēr minēto 
sertifikātu piemēro.
7. Šā panta 2. punktu attiecina vienīgi 
uz sertifikātiem, ko piemēro šīs regulas 
spēkā stāšanās dienā vai pēc tam. To 
piemēro arī attiecībā uz sertifikātiem, 
kuru pamatpatents beidzās 2021. gada 1. 
janvārī vai pēc tam.
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Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 469/2009
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iestāde 15 dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas publicē 
paziņojumu, kas iestādei nosūtīts, kā 
minēts 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā.

4. Šīs regulas 9. panta 1) punktā 
minētā attiecīgās dalībvalsts iestāde bez 
liekas kavēšanās publicē 5. panta 
3. punkta c) apakšpunktā uzskaitīto 
informāciju. Pārējo informāciju, kas 
paziņota saskaņā ar 5. panta 3. punktu, 
attiecīgā iestāde nepublicē vai nedara 
pieejamu publiskai pārbaudei, bet tā pēc 
pieprasījuma sniedz šo informāciju tiesai 
vai citai kompetentai iestādei saistībā ar 
jebkuru tiesvedību, kurā ņem vērā 
5. panta 2. punktu. Valsts iestāde veic 
pienācīgus pasākumus, lai saglabātu 
šādas informācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 469/2009
21.a pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21.a pants 21.a pants

Izvērtēšana Izvērtēšana

Ne vēlāk kā piecus gadus pēc 4. panta 5. 
punktā minētā datuma un turpmāk ik pēc 
pieciem gadiem Komisija veic 4. panta 2. 
līdz 4. punkta un 11. panta izvērtēšanu un 
sniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai ziņojumu par galvenajiem 
konstatējumiem.;

Ik pēc trim gadiem Komisija veic papildu 
aizsardzības sertifikāta ražošanas 
atteikuma izvērtēšanu saskaņā ar 5. panta 
2. līdz 6. punkta un 11. panta un papildu 
aizsardzības sertifikāta režīma izvērtēšanu 
attiecībā uz ģenērisko zāļu gatavību 
ienākt Savienības tirgū, kā arī piekļuves 
zālēm un sabiedrības veselības 
izvērtējumu un sniedz Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 
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ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem.

Īpaši ņem vērā uzkrājumu veidošanas 
ietekmi attiecībā uz ienākšanu Savienības 
tirgū no “pirmās dienas” pēc tam, kad 
beidzies sertifikāta derīguma termiņš;

Grozījums Nr. 31

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) šīs regulas pielikumu pievieno kā -I 
pielikumu.

(4) šīs regulas pielikumus pievieno kā -I un 
-Ia pielikumus. 

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (EK) Nr. 469/2009
-I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums -I pielikums

Logotips Standarta veidlapa, kas izgatavotājiem 
jāizmanto paziņojumiem saskaņā ar 
5. panta 2. punkta b) apakšpunktu

a. Izgatavotāja nosaukums un adrese
b. To telpu adrese vai adreses, kurās 
attiecīgajā dalībvalstī paredzēts veikt 
izgatavošanu
c. Attiecīgajā dalībvalstī piešķirtā 
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sertifikāta numurs un produkta 
identifikācija, attiecīgā gadījumā 
atsaucoties uz sertifikāta turētāja 
starptautisko nepatentēto nosaukumu;
d. Agrākais paredzētais izgatavošanas 
sākuma datums attiecīgajā dalībvalstī
e. Trešās valsts vai trešo valstu 
indikatīvs saraksts,  uz kurām produktu 
paredzēts eksportēt.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
Pielikums
Regula (EK) Nr. 469/2009
-I a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-Ia pielikums
Logotips


