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1. grozījumu izteikt šādi:

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.
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2. grozījumu izteikt šādi:

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Savlaicīga ģenērisko un biolīdzīgo 
zāļu ienākšana Savienības tirgū ir 
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.

15. grozījumu izteikt šādi:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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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 
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, 



PE629.542v02-00 4/11 RR\1175320LV.docx

LV

ja to pieprasa tiesa vai cita kompetentā 
iestāde.

21. grozījumu izteikt šādi:

Grozījums Nr. 21

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 
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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 
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.

26. grozījumu izteikt šādi:

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”), 
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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 
(„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 
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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 
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 
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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. 
punkta noteikumi;
(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.

27. grozījumu izteikt šādi:

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 



RR\1175320LV.docx 9/11 PE629.542v02-00

LV

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.

28. grozījumu izteikt šādi:

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 
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;

Starp 28. un 29. grozījumu iekļauj šādu grozījumu:

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

29. grozījumu izteikt šādi:

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 
sertifikāta numurs un produkta 
identifikācija, attiecīgā gadījumā 
atsaucoties uz sertifikāta turētāja 
starptautisko nepatentēto nosaukumu;
d. Agrākais paredzētais 
izgatavošanas sākuma datums attiecīgajā 
dalībvalstī
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e. Trešās valsts vai trešo valstu 
indikatīvs saraksts,  uz kurām produktu 
paredzēts eksportēt.

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)


