
RR\1175320CS.docx PE629.542v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2014-2019

Dokument ze zasedání

10.4.2019 A8-0039/2019/err01

ERRATUM
ke zprávě

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o 
dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky 

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

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual
A8-0039/2019

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh 1 má znít:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Poskytnutím období dodatkové 
ochrany v délce až pěti let se nařízení (ES) 
č. 469/2009 snaží podpořit v rámci Unie 
výzkum a inovace, které jsou nezbytné k 
vývoji léčivých přípravků, a přispět k 
zabránění přemístění farmaceutického 
výzkumu mimo Unii do zemí, které mohou 
poskytovat vyšší úroveň ochrany.

(2) Poskytnutím období dodatkové 
ochrany v délce až pěti let se nařízení (ES) 
č. 469/2009 snaží podpořit v rámci Unie 
výzkum a inovace, které jsou nezbytné k 
vývoji léčivých přípravků, a přispět k 
zabránění přemístění farmaceutického 
výzkumu mimo Unii do zemí, které mohou 
poskytovat vyšší úroveň ochrany, a 
současně zajistit přístup k léčivým 
přípravkům v rámci Unie.



PE629.542v02-00 2/10 RR\1175320CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 2 má znít:

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Včasný vstup generik a biologicky 
podobných léčivých přípravků na trh Unie 
je důležitý z hlediska zvýšení 
konkurenceschopnosti, snížení cen a 
zajištění udržitelnosti systémů zdravotní 
péče. Změna nařízení (ES) č. 469/2009 
umožňující výrobu generik a biologicky 
podobných léčivých přípravků pro vývoz a 
skladování, aby měly možnost vstoupit na 
trh Unie po uplynutí doby platnosti 
patentu, by neměla být v rozporu s právy 
duševního vlastnictví, jež zůstávají jedním 
z pilířů inovací, konkurenceschopnosti a 
růstu v členských státech. Toto nařízení 
by nemělo zasahovat do trvání práva 
na exkluzivní přístup na trh po dobu 
platnosti patentu, což je podtrženo faktem, 
že bezprostředně po skončení platnosti 
patentu je povolen dovoz, nicméně 
představuje konkurenční nevýhodu pro 
evropský průmysl generických léčivých 
přípravků. Toto nařízení by mělo 
zohlednit připomínky Evropského 
parlamentu a Rady týkající se rostoucího 
počtu případů selhání trhu v řadě 
členských států, v nichž je přístup 
pacientů k účinným a cenově dostupným 
základním léčivým přípravkům ohrožen 
velmi vysokými a neudržitelnými 
úrovněmi cen.

Pozměňovací návrh 15 má znít:

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za tímto účelem by mělo toto 
nařízení uložit osobě vyrábějící výrobek 
pro výhradní účel vývozu jednorázovou 
povinnost, která vyžaduje, aby tato osoba 
poskytla určité informace orgánu, který 
vydal dodatkové ochranné osvědčení v 
členském státě, v němž má výroba 
probíhat. Informace by se měly poskytnout 
před zamýšleným prvním zahájením 
výroby v daném členském státě. Výroba a 
s ní související úkony, včetně úkonů 
prováděných v jiných členských státech 
než v tom, v němž probíhá výroba, pokud 
je výrobek v těchto dalších členských 
státech rovněž chráněn osvědčením, by 
měla spadat do působnosti výjimky pouze 
tehdy, pokud výrobce zaslal toto oznámení 
příslušnému orgánu průmyslového 
vlastnictví (nebo jinému určenému orgánu) 
v členském státě, v němž výroba probíhá. 
Jednorázová povinnost poskytnout 
informace danému orgánu by měla platit 
v každém členském státě, v němž má 
výroba probíhat, jak s ohledem na výrobu 
v daném členském státě, tak s ohledem na 
úkony související s touto výrobou, ať už 
jsou prováděny v daném členském státě, 
nebo v jiném členském státě. Tento orgán 
by měl mít povinnost tyto informace 
zveřejnit v zájmu transparentnosti a za 
účelem informování držitele osvědčení o 
záměru výrobce.

(13) Za tímto účelem by mělo toto 
nařízení uložit výrobci, konkrétně 
právnické osobě usazené v Unii, jejímž 
jménem se provádí výroba výrobku nebo 
léčivého přípravku s obsahem tohoto 
výrobku, pro účel vývozu do třetích zemí 
nebo uvedení na trh Unie po zániku 
osvědčení, včetně možnosti, že výrobu 
provádí přímo samotná právnická osoba, 
povinnost, aby tato osoba poskytla určité 
informace orgánu, který vydal dodatkové 
ochranné osvědčení v členském státě, v 
němž má výroba probíhat. Je odpovědností 
výrobce usazeného v Unii, aby ověřil, 
že v zemi vývozu ochrana neexistuje nebo 
vypršela, nebo zda ochrana v dané zemi 
podléhá jakýmkoli omezením nebo 
výjimkám. Za tímto účelem by měl být k 
dispozici společný formulář pro oznámení 
orgánu. Informace by se měly poskytnout 
před zamýšleným prvním zahájením 
výroby v daném členském státě. Výroba by 
měla spadat do působnosti výjimky pouze 
tehdy, pokud výrobce zaslal toto oznámení 
příslušnému orgánu průmyslového 
vlastnictví (nebo jinému určenému orgánu) 
v členském státě, v němž výroba probíhá, a 
informoval držitele uděleného 
dodatkového ochranného osvědčení o 
názvu a adrese výrobce a čísle osvědčení v 
daném členském státě. Výroba by se měla 
oznámit. Pokud výroba probíhá ve více 
než jednom členském státě, mělo by se 
požadovat oznámení v každém z těchto 
členských států. Orgán je třeba požádat v 
každém z těchto členských států. Tento 
orgán by měl mít povinnost číslo osvědčení 
příslušného výrobku nebo léčivého 
přípravku zveřejnit v zájmu 
transparentnosti. Některé důvěrné nebo 
obchodně citlivé informace oznámené 
orgánu by neměly být zveřejněny, ale 
mohly by být poskytnuty pouze v případě, 
že o to požádá soud nebo jiný příslušný 
orgán.
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Pozměňovací návrh 21 má znít:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla provést hodnocení 
tohoto nařízení. Podle bodu 22 
Interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201643 by mělo toho hodnocení vycházet z 
pěti kritérií – účelnosti, účinnosti, 
relevance, soudržnosti a přidané hodnoty – 
a mělo by poskytnout základ k posouzení 
dopadů možných dalších opatření. Toto 
hodnocení by mělo zohlednit vývoz mimo 
Unii a schopnost výrobců generik a 
zejména biologicky podobných léčivých 
přípravků vstoupit na trhy v Unii co 
nejdříve po zániku osvědčení. Zejména by 
mělo toto hodnocení přezkoumat účinnost 
výjimky s ohledem na cíl obnovit globální 
rovné podmínky pro společnosti vyrábějící 
generika a biologicky podobné léčivé 
přípravky v Unii a na cíl rychlejšího vstupu 
generických a zejména biologicky 
podobných léčivých přípravků na trh po 
zániku osvědčení. Rovněž by mělo 
prozkoumat dopad výjimky na výzkum a 
výrobu inovativních léčivých přípravků 
prováděné držiteli osvědčení v Unii a 
posoudit rovnováhu mezi různými 
dotčenými zájmy, včetně zájmů veřejného 
zdraví.

(20) Komise by měla provést pravidelné 
hodnocení tohoto nařízení. Vzhledem k 
mimořádnému významu přístupu k 
léčivým přípravkům a jejich cenové 
dostupnosti pro veřejné zdraví a veřejné 
výdaje je pravidelný cyklus hodnocení 
tohoto nařízení opodstatněný. Podle bodu 
22 Interinstitucionální dohody mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201643 by mělo toto hodnocení vycházet z 
pěti kritérií – účelnosti, účinnosti, 
relevance, soudržnosti a přidané hodnoty – 
a mělo by poskytnout základ k posouzení 
dopadů možných dalších opatření. Toto 
hodnocení by mělo zohlednit dopad 
systému DOO na přístup k cenově 
dostupným léčivým přípravkům, jakož i 
výjimku včetně vývozu mimo Unii a 
schopnost výrobců generik, a zejména 
biologicky podobných léčivých přípravků 
vstoupit na trhy v Unii co nejdříve po 
zániku osvědčení. Pravidelné hodnocení 
by se mělo rovněž zabývat dopady tohoto 
nařízení na výrobu v Unii prováděnou 
výrobci usazenými v Unii za účelem 
vytváření zásob s cílem vstoupit na trh 
Unie 1. den, kdy osvědčení zaniká. V této 
souvislosti by bylo důležité zjistit, zda se 
výroba, která doposud probíhala mimo 
Unii, přesunula na území Unie. Zejména 
by mělo toto hodnocení přezkoumat 
účinnost výjimky s ohledem na cíl obnovit 
globální rovné podmínky pro společnosti 
vyrábějící generika a biologicky podobné 
léčivé přípravky v Unii a na cíl rychlejšího 
vstupu generických, a zejména biologicky 
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podobných léčivých přípravků na trh po 
zániku osvědčení a posoudit případné 
rozšíření oblasti působnosti výjimky 
vydané na základě výrobní výjimky s cílem 
umožnit výrobcům generik a biologicky 
podobných léčivých přípravků usazeným v 
Unii vyrábět za účelem vytváření zásob. 
Rovněž by mělo prozkoumat dopad 
výjimky a jejího případného rozšíření na 
výzkum a výrobu inovativních léčivých 
přípravků prováděné držiteli osvědčení v 
Unii a posoudit rovnováhu mezi různými 
dotčenými zájmy, včetně dostupnosti 
léčivých přípravků v Unii a zájmů 
veřejného zdraví.

_________________ _________________
43Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 43Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 26 má znít:

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 469/2009
Článek 5

Platné znění Pozměňovací návrh

(1a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5 „Článek 5

Účinky osvědčení Účinky osvědčení

S výhradou článku 4 poskytuje osvědčení 
stejná práva a podléhá stejným omezením a 
povinnostem, jako základní patent.

1. S výhradou článku 4 poskytuje 
osvědčení stejná práva a podléhá stejným 
omezením a povinnostem jako základní 
patent.

2. Odchylně od odstavce 1 osvědčení 
neposkytuje ochranu před určitými úkony, 
které by jinak vyžadovaly souhlas držitele 
osvědčení uvedeného v článku 11 („držitel 
osvědčení“), jestliže jsou splněny tyto 
podmínky:
a) úkon zahrnuje:
i) výrobu výrobku nebo léčivého 
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přípravku, který tento výrobek obsahuje, 
za účelem vývozu do třetích zemí; nebo
ii) výrobu výrobku nebo léčivého 
přípravku, který tento výrobek obsahuje, 
za účelem jeho skladování v členském 
státě výroby během posledních dvou let 
platnosti osvědčení uvedeného v odstavci 
1 s cílem uvést tento výrobek na trh 
členských států 1. dne poté, co osvědčení v 
daných členských státech zaniklo;
iii) akt vylučuje jakýkoli úkon nebo 
činnost za účelem dovozu léčivých 
přípravků nebo jejich součástí do Unie 
pouze pro účely přebalení a zpětného 
vývozu.
b) výrobce oznámí orgánu 
uvedenému v čl. 9 odst. 1 v členském státě, 
ve kterém má výroba probíhat (dále jen 
„příslušný členský stát“), informace 
uvedené v odst. 3 písm. a), b) c) e) a f) 
nejpozději dva měsíce před datem zahájení 
výroby v uvedeném členském státě;
c) výrobce informuje písemně držitele 
osvědčení o informacích uvedených v 
odst. 3 písm. a) a c) nejpozději dva měsíce 
před datem zahájení výroby v uvedeném 
členském státě;
d) oznámení držiteli osvědčení 
neobsahuje žádné důvěrné nebo citlivé 
obchodní informace;
e) informace poskytnuté výrobcem 
držiteli osvědčení považuje držitel 
osvědčení za přísně důvěrné a 
nezveřejňuje je; kromě toho se informace 
poskytnuté držiteli osvědčení použijí 
výhradně pro účely ověření, zda byly 
splněny požadavky tohoto nařízení, a 
případně pro zahájení soudního řízení pro 
porušení nařízení;
f) v případě výrobků vyrobených za 
účelem vývozu do třetích zemí výrobce 
zajistí, aby bylo na vnější obal výrobku 
uvedeného v čl. 2 písm. a) bodě i) nebo – 
tvoří-li výrobek složku léčivého přípravku 
–, na vnější obal tohoto léčivého 
přípravku připevněno logo v podobě 
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uvedené v příloze -Ia;
g) výrobce zajistí, aby léčivý 
přípravek vyrobený podle odst. 2 písm. a) 
bodu i) nebyl opatřen aktivním 
jedinečným identifikátorem stanoveným v 
čl. 3 písm. d) a článku 4 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/161. 
Příslušný orgán má případně přístup k 
údajům v úložištích požadovaných 
směrnicí 2011/62/EU a nařízením v 
přenesené pravomoci (EU) 2016/161 za 
účelem ověření souladu;
h) výrobce splňuje požadavky 
odstavce 4.
3. Informace pro účely odst. 2 
písm. b), s nimiž musí všechny strany 
nakládat přísně důvěrně, jsou tyto:
a) název a adresa výrobce;
b) členský stát, ve kterém má výroba, 
a případně i skladování, probíhat;
c) číslo osvědčení vydaného v 
členském státě výroby;
d) zamýšlené datum zahájení výroby 
v příslušném členském státě;
e) orientační seznam zamýšlené třetí 
země nebo třetích zemí, do kterých se má 
výrobek vyvážet.
4. Pro účely oznámení podle čl. 2 
písm. b) použije výrobce standardní 
formulář obsažený v příloze -I tohoto 
nařízení.
5. Orgány členských států uvedené v 
čl. 9 odst. 1 nesmí za žádných okolností 
zveřejnit žádné citlivé obchodní informace 
poskytnuté výrobcem ani držiteli 
osvědčení, ani veřejnosti.
6. Výrobce vhodnými a doloženými 
prostředky zajistí, aby osoby, které jsou ve 
smluvním vztahu s výrobcem a které 
provádějí úkony spadající do působnosti 
odst. 2 písm. a), byly plně informovány a 
poučeny o těchto skutečnostech:
a) na tyto úkony se vztahují 
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ustanovení odstavec 2;
b) uvedení na trh, dovoz nebo zpětný 
dovoz výrobku uvedeného v odst. 2 písm. 
a) bodě i) by mohlo porušit osvědčení 
uvedené v odstavci 1, pokud a dokud 
uvedené osvědčení platí.
7. Odstavec 2 se použije na 
osvědčení, o něž bylo požádáno ke dni 
vstupu tohoto nařízení v platnost nebo po 
tomto datu. Použije se rovněž v případě 
osvědčení, jejichž základní patent zaniká 
dne 1. ledna 2021 nebo po tomto datu.

Pozměňovací návrh 27 má znít:

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 469/2009
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Oznámení zaslané orgánu 
uvedenému v čl. 4 odst. 2 písm. b) tento 
orgán zveřejní do 15 dnů od obdržení 
oznámení.;

4. Orgán příslušného členského státu 
uvedený v čl. 9 odst. 1 neprodleně zveřejní 
informace uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. c). 
Zbývající informace oznámené podle čl. 5 
odst. 3 úřad nezveřejní ani nezpřístupní 
veřejnosti, na požádání však tyto 
informace poskytne soudu nebo jinému 
příslušnému orgánu pro účely soudních 
řízení, při kterých se projednává čl. 5 odst. 
2. Vnitrostátní orgán přijme vhodná 
opatření k zachování důvěrnosti těchto 
informací.

Pozměňovací návrh 28 má znít:

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 469/2009
Článek 21a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a Článek 21a

Hodnocení Hodnocení

Nejpozději pět let po datu uvedeném v čl. 4 
odst. 5 a poté každých pět let provede 
Komise hodnocení čl. 4 odst. 2 až 4 a 
článku 11 a předloží zprávu o hlavních 
zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru.;

Komise provede každé tři roky hodnocení 
výrobní výjimky DOO podle čl. 5 odst. 2 až 
6 a článku 11, jakož i systému DOO, 
pokud jde o schopnost výrobců generik 
vstoupit na trh Unie a přístup k léčivým 
přípravkům a veřejnému zdraví a předloží 
zprávu o hlavních zjištěních Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru. 
Zvláštní pozornost se věnuje dopadům 
vytváření zásob v souvislosti se vstupem 
na trh Unie 1. den, kdy osvědčení zaniká.

Mezi pozměňovací návrhy 28 a 29 se vkládá následující pozměňovací návrh:

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) příloha tohoto nařízení se vkládá jako 
příloha -I.

(4) přílohy tohoto nařízení se vkládají jako 
přílohy -I a -Ia.

Pozměňovací návrh 29 má znít:

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha
Nařízení (ES) č. 469/2009
Příloha -I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Příloha -I
Logo Standardní formulář, který použijí výrobci 

pro oznámení podle čl. 5 odst. 2 písm. b)
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a. název a adresa výrobce;
b. adresa nebo adresy prostor, ve 
kterých má výroba v příslušném členském 
státě probíhat;
c. číslo osvědčení vydaného v 
příslušném členském státě a identifikace 
výrobku pomocí odkazu na mezinárodní 
nechráněný název, pokud se používá;
d. nejbližší zamýšlené datum zahájení 
výroby v příslušném členském státě;
e. orientační seznam zamýšlené třetí 
země nebo třetích zemí, do kterých se má 
výrobek vyvážet.

(Týká se všech jazykových znění.)


