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Pozmeňujúci návrh 1 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 469/2009 sa 
stanovuje obdobie dodatočnej ochrany 
v trvaní päť rokov, ktorého cieľom je 
podporiť v rámci Únie výskum a inováciu, 
ktoré sú nutné z hľadiska vývoja liekov, 
ako aj prispieť k tomu, aby nedochádzalo 
k premiestňovaniu farmaceutického 
výskumu mimo Únie do krajín, ktoré môžu 
ponúknuť väčšiu ochranu.

(2) V nariadení (ES) č. 469/2009 sa 
stanovuje obdobie dodatočnej ochrany 
v trvaní päť rokov, ktorého cieľom je 
podporiť v rámci Únie výskum a inováciu, 
ktoré sú nutné z hľadiska vývoja liekov, 
ako aj prispieť k tomu, aby nedochádzalo 
k premiestňovaniu farmaceutického 
výskumu mimo Únie do krajín, ktoré môžu 
ponúknuť väčšiu ochranu, a súčasne 
zabezpečiť prístup k liekom v rámci Únie.
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Pozmeňujúci návrh 2 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Včasný vstup generických 
a biologicky podobných liekov na trh Únie 
je dôležitý z hľadiska zvýšenia 
hospodárskej súťaže, zníženia cien 
a zabezpečenia udržateľnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti. Zmena 
nariadenia (ES) č. 469/2009, ktorá má 
umožniť výrobu generických a biologicky 
podobných liekov na vývoz a skladovanie 
tak, aby bol možný ich vstup na trh Únie 
vo chvíli skončenia platnosti patentu, by 
nemala byť v rozpore s právami 
duševného vlastníctva, ktoré zostávajú 
jedným zo základných kameňov inovácie, 
konkurencieschopnosti a rastu v 
členských štátoch. Toto nariadenie by 
nemalo zasahovať do trvania práv trhovej 
exkluzivity počas platnosti patentu, čo 
zdôrazňuje aj skutočnosť, že po uplynutí 
platnosti je povolený okamžitý dovoz, ale 
predstavuje konkurenčnú nevýhodu pre 
európske odvetvie generických liekov. V 
tomto nariadení by sa mali zohľadniť 
obavy, ktoré vyjadrili Európsky parlament 
a Rada v súvislosti s rastúcim počtom 
prípadov zlyhania trhu vo viacerých 
členských štátoch, v ktorých je prístup 
pacientov k účinným a cenovo dostupným 
základným liekom ohrozený veľmi 
vysokou a neudržateľnou úrovňou cien.

Pozmeňujúci návrh 15 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nariadenie by v tejto súvislosti 
malo obsahovať povinnosť, aby subjekt, 
ktorý vyrába výrobok na výlučný účel 
vývozu, poskytol jeden raz určité 
informácie orgánu, ktorý udelil dodatkové 
ochranné osvedčenie v členskom štáte, 
v ktorom má prebiehať výroba. Tieto 
informácie by mali byť poskytnuté pred 
prvým plánovaným začatím výroby 
v danom členskom štáte. Keď výrobca 
pošle uvedené informácie príslušnému 
úradu pre ochranu duševného vlastníctva 
(alebo inému poverenému orgánu) 
členského štátu, v ktorom má prebiehať 
výroba, do rozsahu pôsobnosti výnimky by 
mala patriť len výroba a činnosti, ktoré 
s ňou súvisia, vrátane činností 
vykonávaných v iných členských štátoch, 
než je členský štát výroby, a to 
v prípadoch, ak je výrobok chránený 
osvedčením aj v týchto ďalších členských 
štátoch. Povinnosť jednorazovo 
poskytnúť informácie príslušnému 
orgánu by mala platiť v každom členskom 
štáte, v ktorom má prebiehať výroba, a to 
pokiaľ ide o výrobu v danom členskom 
štáte, ako aj o súvisiace činnosti 
vykonávané buď v danom alebo inom 
členskom štáte v súvislosti s danou 
výrobou. Od príslušného orgánu by sa 
malo vyžadovať, aby uverejnil poskytnuté 
informácie v záujme transparentnosti a na 
účel informovania držiteľa osvedčenia 
o úmysle výrobcu.

(13) Nariadenie by na tento účel malo 
stanoviť povinnosť pre výrobcu, 
konkrétne právnickú osobu so sídlom v 
Únii, v mene ktorej sa vykonáva výroba 
výrobku alebo lieku s obsahom tohto 
výrobku, na účel vývozu do tretích krajín 
alebo uvedenia na trh Únie po uplynutí 
platnosti osvedčenia vrátane možnosti, že 
výrobu vykonáva priamo samotná 
právnická osoba, pričom táto osoba je 
povinná poskytnúť určité informácie 
orgánu, ktorý udelil dodatkové ochranné 
osvedčenie v členskom štáte, v ktorom má 
prebiehať výroba. Je zodpovednosťou 
výrobcu so sídlom v Únii, aby overil, či 
ochrana v krajine vývozu neexistuje alebo 
sa skončila alebo či v tejto krajine 
podlieha akýmkoľvek obmedzeniam alebo 
výnimkám. Na tento účel by mal byť k 
dispozícii spoločný oznamovací formulár 
na informovanie orgánu. Tieto informácie 
by mali byť poskytnuté pred prvým 
plánovaným začatím výroby v danom 
členskom štáte. Výroba by mala patriť do 
rozsahu pôsobnosti výnimky len v prípade, 
že výrobca pošle uvedené informácie 
príslušnému úradu pre ochranu duševného 
vlastníctva (alebo inému poverenému 
orgánu) členského štátu výroby a oznámi 
držiteľovi udeleného dodatkového 
ochranného osvedčenia meno a adresu 
výrobcu a číslo osvedčenia v tomto 
členskom štáte. Výroba by sa mala 
oznámiť. Ak by sa výroba uskutočňovala 
vo viac než jednom členskom štáte, 
oznámenie by sa malo vyžadovať v 
každom z týchto členských štátov.. Malo 
by sa od neho vyžadovať, aby v záujme 
transparentnosti uverejnil číslo 
osvedčenia príslušného výrobku alebo 
lieku. Niektoré dôverné alebo citlivé 
obchodné informácie oznámené orgánu 
by sa nemali uverejňovať, ale mohli by sa 
poskytnúť, len ak o to požiada súd alebo 
iný príslušný orgán.
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Pozmeňujúci návrh 21 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala vykonať 
hodnotenie tohto nariadenia. Podľa odseku 
22 medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201643 by 
takéto hodnotenie malo byť založené na 
piatich kritériách efektívnosti, účinnosti, 
relevantnosti, súdržnosti a pridanej 
hodnoty a malo by poskytovať základ 
hodnotení dosahu možných ďalších 
opatrení. Hodnotenie by malo zohľadniť 
vývoz za hranice Únie a možnosť vstupu 
generických liekov a predovšetkým 
biologicky podobných liekov na trhy 
v Únii v čo najkratšom čase po skončení 
platnosti osvedčenia. V hodnotení by sa 
mala preskúmať predovšetkým efektívnosť 
výnimky z hľadiska cieľa obnoviť pre 
výrobcov generických a biologicky 
podobných liekov v Únii rovnaké 
podmienky, aké majú ostatní svetoví 
výrobcovia, a umožniť rýchly vstup na trh 
generických liekov, a predovšetkým 
biologicky podobných liekov, po skončení 
platnosti osvedčenia. Mal by sa tiež 
preskúmať vplyv výnimky na výskum 
a výrobu inovatívnych liekov zo strany 
držiteľov osvedčení v Únii a zohľadniť 
vyváženosť rôznych prítomných záujmov 
vrátane záujmu verejného zdravia.

(20) Komisia by mala vykonávať 
pravidelné hodnotenie tohto nariadenia. 
Vzhľadom na zásadný význam prístupu k 
liekom a ich cenovej dostupnosti pre 
verejné zdravie a verejné výdavky je 
pravidelný cyklus hodnotenia tohto 
nariadenia odôvodnený. Podľa odseku 22 
Medziinštitucionálnej dohody medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201643 by 
takéto hodnotenie malo byť založené na 
piatich kritériách efektívnosti, účinnosti, 
relevantnosti, súdržnosti a pridanej 
hodnoty a malo by poskytovať základ 
hodnotení dosahu možných ďalších 
opatrení. Hodnotenie by malo zohľadniť 
vplyv systému dodatkových ochranných 
osvedčení na prístup k cenovo dostupným 
liekom, ako aj výnimku vrátane vývozu za 
hranice Únie a možnosť vstupu 
generických liekov a predovšetkým 
biologicky podobných liekov na trhy 
v Únii v čo najkratšom čase po skončení 
platnosti osvedčenia. Takéto pravidelné 
hodnotenie by sa malo zamerať aj na 
účinky tohto nariadenia na výrobu v Únii 
vykonávanú výrobcami, ktorí sú usadení v 
Únii, z dôvodu vytvárania zásob s cieľom 
v prípade skončenia platnosti osvedčenia 
umožniť vstup na trh Únie v prvý deň po 
ňom. V tejto súvislosti by bolo dôležité 
zistiť, či sa výroba, ktorá v minulosti 
prebiehala mimo Únie, presunula na jej 
územie. V hodnotení by sa mala preskúmať 
predovšetkým efektívnosť výnimky 
z hľadiska cieľa obnoviť pre výrobcov 
generických a biologicky podobných 
liekov v Únii rovnaké podmienky, aké 
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majú ostatní svetoví výrobcovia, a rýchly 
vstup na trh generických liekov a najmä 
biologicky podobných liekov po skončení 
platnosti osvedčenia a posúdiť prípadné 
rozšírenie rozsahu pôsobnosti výnimky 
udelenej na základe výrobnej výnimky s 
cieľom umožniť výrobcom generických a 
biologicky podobných liekov so sídlom v 
Únii vyrábať na účely vytvárania zásob. 
Mal by sa tiež preskúmať vplyv výnimky a 
jej prípadného rozšírenia na výskum 
a výrobu inovatívnych liekov zo strany 
držiteľov osvedčení v Únii a zohľadniť 
vyváženosť rôznych prítomných záujmov 
vrátane prístupu k liekom v Únii a záujmu 
verejného zdravia.

_________________ _________________
43 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 43 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 26 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 469/2009
Článok 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

(1a) Článok 5 sa nahrádza takto:
Článok 5 „Článok 5

Účinky osvedčenia Účinky osvedčenia

S výhradou ustanovení článku 4 poskytuje 
osvedčenie rovnaké práva ako základný 
patent a podlieha rovnakým obmedzeniam 
a rovnakým záväzkom.

1. S výhradou ustanovení článku 4 
poskytuje osvedčenie rovnaké práva ako 
základný patent a podlieha rovnakým 
obmedzeniam a rovnakým záväzkom.

2. Odchylne od odseku 1 sa 
osvedčením neudeľuje ochrana pred 
určitými činnosťami, ktoré by si inak 
vyžadovali súhlas držiteľa osvedčenia 
podľa článku 11 („držiteľ osvedčenia“), 
ak sú splnené tieto podmienky:
a) činnosti zahŕňajú:
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i) výrobu výrobku alebo lieku s 
obsahom tohto výrobku na účely vývozu 
do tretích krajín; alebo
ii) výrobu výrobku alebo lieku s 
obsahom tohto výrobku na účely jeho 
skladovania v členskom štáte výroby počas 
posledných 2 rokov platnosti osvedčenia 
uvedeného v odseku 1 s cieľom uviesť 
tento výrobok na trh členských štátov od 
prvého dňa po skončení platnosti 
osvedčenia v týchto členských štátoch;
iii) činnosť vylučuje akúkoľvek 
činnosť alebo aktivitu na dovoz liekov 
alebo ich častí do Únie výlučne na účely 
opätovného zabalenia a spätného vývozu;
b) výrobca oznámi orgánu 
uvedenému v článku 9 ods. 1 členského 
štátu, v ktorom má prebiehať výroba 
(„príslušný členský štát“) informácie 
uvedené v odseku 3 písm. a), b), c), e) a f) 
najneskôr dva mesiace pred dátumom 
začatia výroby v danom členskom štáte;
c) výrobca písomne poskytne 
držiteľovi osvedčenia informácie uvedené 
v odseku 3 písm. a) a c) najneskôr dva 
mesiace pred dátumom začatia výroby v 
danom členskom štáte;
d) oznámenie držiteľovi osvedčenia 
neobsahuje žiadne dôverné ani citlivé 
obchodné informácie;
e) s informáciami, ktoré výrobca 
poskytne držiteľovi osvedčenia, 
zaobchádza držiteľ osvedčenia ako s 
prísne dôvernými a nezverejňujú sa; 
okrem toho sa informácie poskytnuté 
držiteľovi osvedčenia používajú výlučne 
na účely overenia toho, či boli splnené 
požiadavky tohto nariadenia, a v 
náležitých prípadoch na účely začatia 
súdneho konania pre nesúlad;
f) v prípade výrobkov vyrobených na 
účely vývozu do tretích krajín výrobca 
zabezpečí, aby bolo logo vo forme 
stanovenej v prílohe -Ia umiestnené na 
vonkajšom obale výrobku uvedeného v 
odseku 2 písm. a) bode i), alebo ak 
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výrobok tvorí súčasť lieku, na vonkajšom 
obale lieku;
g) výrobca zabezpečí, aby liek 
vyrobený podľa odseku 2 písm. a) bodu i) 
nebol označený aktívnym špecifickým 
identifikátorom podľa článku 3 písm. d) 
delegovaného nariadenia Komisie 
2016/161. V náležitých prípadoch má 
príslušný orgán prístup k údajom 
v registračnom systéme vytvorenom podľa 
smernice 2011/62/EÚ a delegovaného 
nariadenia (EÚ) 2016/161 s cieľom 
preveriť súlad; 
h) výrobca dodržiava ustanovenia 
odseku 4.
3. Informácie na účely odseku 2 
písm. b), s ktorými musia všetky strany 
zaobchádzať prísne dôverne, sú:
a) meno a adresa výrobcu;
b) členský štát, v ktorom sa vykonáva 
výroba a prípadne aj uskladnenie;
c) číslo osvedčenia udeleného v 
členskom štáte výroby;
d) plánovaný dátum začiatku výroby 
v príslušnom členskom štáte;
e) orientačný zoznam tretích krajín, 
do ktorých sa má výrobok vyvážať.
4. Na účely oznámenia podľa odseku 
2 písm. b) použije výrobca štandardný 
formulár uvedený v prílohe -I k tomuto 
nariadeniu.
5. Orgány členských štátov podľa 
článku 9 ods. 1 nesmú za žiadnych 
okolností poskytnúť citlivé obchodné 
informácie, ktoré poskytne výrobca, 
držiteľovi osvedčenia ani verejnosti.
6. Výrobca vhodnými 
a zdokumentovanými prostriedkami 
zabezpečí, aby osoby, ktoré sú v zmluvnom 
vzťahu s výrobcom a vykonávajú činnosti 
spadajúce pod ustanovenia odseku 2 
písm. a), boli v plnom rozsahu 
informované a poučené o tom:
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a) že na tieto činnosti sa vzťahujú 
ustanovenia odseku 2;
b) že uvedenie na trh, dovoz alebo 
spätný dovoz výrobku uvedeného 
v odseku 2 písm. a) bode i) by mohli 
predstavovať porušenie osvedčenia, ako je 
uvedené v odseku 1, ak sa uplatňuje toto 
osvedčenie.
7. Odsek 2 sa uplatňuje na 
osvedčenia, o ktoré bolo požiadané v deň 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
alebo po ňom. Takisto sa uplatňuje 
v prípade osvedčení, pri ktorých platnosť 
základného patentu skončila 1. januára 
2021 alebo po tomto dátume.

Pozmeňujúci návrh 27 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 469/2009
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušný orgán uverejní 
informáciu, ktorá mu bola zaslaná podľa 
článku 4 ods. 2 písm. b), do 15 dní od 
doručenia tejto informácie.;

4. Orgán príslušného členského štátu, 
uvedený v článku 9 ods. 1, bezodkladne 
uverejní informácie uvedené v článku 5 
ods. 3. písm. c). Zvyšné informácie 
oznámené podľa článku 5 ods. 3 orgán 
neuverejní ani nesprístupní na verejnú 
kontrolu, ale poskytne ich na požiadanie 
súdu alebo inému príslušnému orgánu na 
účely akéhokoľvek súdneho konania, v 
rámci ktorého sa skúma článok 5 ods. 2. 
Vnútroštátny orgán prijme primerané 
opatrenia na zachovanie dôvernosti týchto 
informácií.

Pozmeňujúci návrh 28 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (ES) č. 469/2009
Článok 21a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a Článok 21a

Zhodnotenie Zhodnotenie

Najneskôr päť rokov po dátume 
uvedenom v článku 4 ods. 5 a následne 
každých päť rokov Komisia uskutoční 
hodnotenie článku 4 ods. 2 až 4 
a článku 11 a predloží správu o hlavných 
zisteniach Európskemu parlamentu, Rade 
a Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru.

Každé tri roky vykoná Komisia hodnotenie 
výrobnej výnimky dodatkového 
ochranného osvedčenia podľa článku 5 
ods. 2 až 6 a článku 11, ako aj systému 
dodatkových ochranných osvedčení, 
pokiaľ ide o možnosť vstupu generických 
liekov na trh Únie a prístup k liekom a 
verejnému zdraviu, a predloží správu o 
hlavných zisteniach Európskemu 
parlamentu, Rade a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru . 
Osobitná pozornosť sa venuje účinkom 
vytvárania zásob z hľadiska vstupu na trh 
Únie v prvý deň po skončení platnosti 
osvedčenia.

Medzi pozmeňujúce návrhy 28 a 29 sa vkladá tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príloha k tomuto nariadeniu sa vkladá 
ako príloha -I

4. Prílohy k tomuto nariadeniu sa vkladajú 
ako príloha -I a -Ia.

Pozmeňujúci návrh 29 by mal znieť:

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Príloha
Nariadenie (ES) č. 469/2009
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Príloha -I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha Príloha -I
Logo Štandardný formulár pre výrobcov na 

oznamovanie informácií podľa článku 5 
ods. 2 písm. b)

a. Názov a adresa výrobcu
b. Adresy prevádzok, kde má 
prebiehať výroba v príslušnom členskom 
štáte
c. Číslo osvedčenia udeleného 
v príslušnom členskom štáte a identifikácia 
výrobku vo forme odkazu na jeho 
medzinárodný nechránený názov, ak je 
k dispozícii;

d. Najskorší plánovaný dátum 
začiatku výroby v príslušnom členskom 
štáte
e. Orientačný zoznam tretích krajín, 
do ktorých sa má výrobok vyvážať

(Týka sa všetkých jazykov.)


