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GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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, un Regulas 
(EK) Nr. 469/2009 grozīšana, lai 
nodrošinātu ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ražošanu eksporta un krājumu veidošanas 
nolūkā, nav pretrunā intelektuālām 
īpašumtiesībām, kas joprojām ir 
uzskatāmas par vienu no inovāciju, 
konkurētspējas un izaugsmes 
stūrakmeņiem dalībvalstīs. Priekšlikums 
patenta spēkā esamības laikā neietekmē 
tirgus ekskluzivitātes tiesību termiņu, par 
ko var pārliecināties no tā, ka uzreiz pēc 
minētā termiņa beigām ir atļauts imports, 
taču tas ir uzskatāms par Eiropas 
ģenērisko zāļu ražošanas nozares 
konkurētspēju pasliktinošu faktoru. 
Priekšlikumā ir ņemtas vērā bažas, ko ir 
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 neilgtspējīgi cenu līmeņi.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums
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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 ražošanā ir bijis 
milzīgs pieaugums, jo īpaši valstīs ārpus 
ES (“trešās valstis”), kur aizsardzība 
nepastāv vai ir beigusies.

Pamatojums

Šajā grozījumā tiek precīzi nosauktas valstis, uz kurām attiecas regula.

Grozījums Nr. 3

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 valsts veselības aprūpes sistēmu 
ilgtspēju un pacientus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3b) Padome, izdarot secinājumus par 
līdzsvara stiprināšanu Savienības un tās 
dalībvalstu farmācijas sistēmās, ir 
uzsvērusi to, cik svarīga ir savlaicīga ir 
ģenērisko un biolīdzīgo zāļu pieejamība, 
lai sekmētu pacientu iespējas iegādāties 
zāļu ārstniecību un uzlabotu valsts 
veselības sistēmu ilgtspēju.
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Grozījums Nr. 5

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 
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.

(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 nolūkā ienākt Savienības 
tirgū tūlīt pēc sertifikāta termiņa beigām 
un/vai eksportētu uz ārpussavienības 
valstīm (“trešās valstis”), kurās
aizsardzība nepastāv vai ir beigusies, 
ņemot vērā, ka tie nespēj kāpināt ražošanas 
jaudu, līdz nav beigusies sertifikāta sniegtā 
aizsardzība, — atšķirībā no ražotājiem, kas 
atrodas trešās valstīs, kur aizsardzība 
nepastāv vai ir beigusies.

Grozījums Nr. 6

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 

(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. Turklāt ir
paredzēts, ka tā palīdzēs šādiem ražotājiem 
ienākt Savienības tirgū uzreiz pēc attiecīgā 
papildu aizsardzības sertifikāta termiņa 
beigām, proti, ienākt tirgū no “pirmās 
dienas”. Tā sekmētu arī mērķi veicināt 
zāļu pieejamību Savienībā, palīdzot 
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zāļu ātrāku ienākšanu tirgū pēc attiecīgā 
sertifikāta termiņa beigām.

nodrošināt ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
ātrāku ienākšanu tirgū pēc attiecīgā 
sertifikāta termiņa beigām.

Grozījums Nr. 7

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 
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.

(8) Šādos īpašos un ierobežotos 
apstākļos nolūkā Savienībā bāzētajiem 
ražotājiem radīt vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus ar trešo valstu ražotājiem un 
Savienības iedzīvotājiem nodrošināt 
labāku ģenērisko un biolīdzīgo zāļu 
pieejamību, ir lietderīgi novērst papildu 
aizsardzības sertifikāta izraisīto iepriekš 
minēto neparedzēto iedarbību, lai darītu 
iespējamu: i) izgatavošanu vienīgi
eksportam uz trešām valstīm un ii) 
ienākšanu Eiropas tirgū uzreiz pēc 
attiecīgā aizsardzības sertifikācijas 
termiņa beigām un jebkuras saistītas 
darbības, kas noteikti irvajadzīgas 
minētajai izgatavošanai vai faktiskajam 
eksportam, vai pašai ienākšanai 
Savienības tirgū.

Grozījums Nr. 8

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 

(9) Minētajam izņēmumam būtu 
jāattiecas uz vienīgi eksportēšanai uz 
ārpussavienības valstīm (“trešām 
valstīm”) paredzētu produkta izgatavošanu, 
tostarp tādu produktu, kas atbilst zālēm, 
kuras dalībvalsts teritorijā aizsargā papildu 
aizsardzības sertifikāts, un uz gatavošanos 
ienākšanai Savienības tirgū no “pirmās 
dienas”, kā arī visām “augšupējām” vai 



AD\1170795LV.docx 7/20 PE628.707v02-00

LV

personas, ja citādi šādām darbībām būtu 
nepieciešama sertifikāta turētāja 
piekrišana, un kas noteikti vajadzīgas 
izgatavošanai eksportēšanas nolūkāvai
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.

“pakārtotajām” darbībām, ko veic 
izgatavotājs vai ar izgatavotāju 
līgumattiecībās esošas trešās personas, ja 
citādi šādām darbībām būtu nepieciešama 
sertifikāta turētāja piekrišana, un kas 
noteikti ir vajadzīgas izgatavošanai 
eksportēšanas nolūkā, faktiskajam 
eksportam un ienākšanai tirgū no “pirmās 
dienas”. Piemēram, šādas darbības var 
ietvert aktīvo sastāvdaļu piegādi un 
importu tādu zāļu izgatavošanas nolūkā, 
kurām atbilst produkts, uz ko attiecas 
sertifikāts, produkta pagaidu uzglabāšanu 
vai reklāmu vienīgi nolūkā eksportēt uz 
ārpussavienības valstu tirgiem (“trešās 
valstis”) vai nolūkā no “pirmās dienas” 
ienākt Savienības tirgū.

Grozījums Nr. 9

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 tvērumu līdz 
izgatavošanai nolūkā ienākt tirgū no 
“pirmās dienas” un eksporta nolūkā ārpus 
Savienības, un darbībām, kas noteikti ir 
vajadzīgas šādai izgatavošanai vai 
faktiskajam eksportam, ar šo regulu 
ieviestais izņēmums nebūs pretrunā 
produkta parastai izmantošanai dalībvalstī, 
kurā sertifikāts ir spēkā, un nekaitēs 
sertifikāta turētāja likumīgajām interesēm, 
ņemot vērā trešo personu likumīgās 
intereses. Šajā sakarībā Komisijas 
pētījumā1a ir teikts, ka “nedz izgatavašona 
eksporta nolūkā, nedz izgatavošana 
krājumu veidošanas nolūkā nav pretrunā 
PAS sistēmas likumīgajiem mērķiem” un 
ka “krājumu veidošanas aizlieguma 
vienīgās sekas, iespējams, varētu būt trešo 
valstu uzņēmumu uzņēmējdarbības 
iespēju sekmēšana, šiem uzņēmumiem 
radot priekšrocības salīdzinājumā ar šeit 
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reģistrētajiem ģenērisko zāļu ražotājiem”.

Grozījums Nr. 10

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) Izņēmums būtu jāīsteno līdztekus 
saprātīgiem, samērīgiem un atbilstīgiem 
aizsargpasākumiem vienīgi nolūkā 
palīdzēt papildu aizsardzības sertifikāta 
turētājam pārbaudīt atbilstību turpmāk 
izklāstītajiem nosacījumiem, taču, 
neskarot uzņēmumu godīgu konkurenci.
Šiem aizsardzības pasākumiem būtu 
jānodrošina pieteikuma iesniedzēja
sensitīvās komercinformācijas obligātā 
konfidencialitāte un aizsardzība atbilstoši 
spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
ieteikumiem, piemēram, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 
8. jūnija Direktīvai (ES) 2016/943 par 
komercnoslēpumiem un Eiropas Zāļu 
aģentūras / Zāļu aģentūru vadītāju 
foruma vadlīniju dokumentam par 
konfidenciālas komercinformācijas un 
personas datu identificēšanu.

Grozījums Nr. 11

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, 

(13) Tādēļ tajā mērā, kādā personai, 
kas ir paredzējusi pārredzamības nolūkā 
izmantot izņēmumu un ir atbildīga par 
izgatavošanu (“izgatavotājs”) vai jebkurai 
citai personai, kura rīkojas tās vārdā, 
būtu jānosūta brīdinājuma vēstule 
reģistrētajam(-iem) sertifikāta turētājam(-
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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.

iem) tā (to) reģistrētajā(-s) adresē(-s). Lai 
ierobežotu jebkādu konkurenci 
ierobežojošu ietekmi, šajā vēstulē nebūtu 
jāiekļauj sensitīva komercinformācija vai 
konfidenciālas uzņēmuma 
uzņēmējdarbības plāna detaļas. Tādēļ 
informācijai, kas obligāti ir jāsniedz 
brīdinājuma vēstulē, būtu īpaši jāatbilst 
spēkā esošajiem ES tiesību aktiem un 
ieteikumiem, piemēram, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2016. gada 
8. jūnija Direktīvai (ES) 2016/943 par 
komercnoslēpumiem un Eiropas Zāļu 
aģentūras / Zāļu aģentūru vadītāju 
foruma vadlīniju dokumentam par 
konfidenciālas komercinformācijas un 
personas datu identificēšanu. Šo pašu 
iemeslu dēļ sertifikāta turētājam būtu 
jānodrošina brīdinājuma vēstules un tajā 
ietvertās informācijas stingra
konfidencialitāte, un tā būtu jāizmanto 
tikai nolūkā nodrošināt, ka izgatavotājs ir 
ievērojis izņēmuma tvērumu un 
nosacījumus. Papildus tam ar šo regulu 
personai, kura izgatavo produktu, 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. Izgatavošana
un saistītās darbības, tostarp tās, kuras 
veiktas dalībvalstīs, kas nav izgatavošanas 
dalībvalsts, gadījumos, ja arī šajās citās 
dalībvalstīs produktu aizsargā sertifikāts, 
izņēmuma tvērumā būtu jāiekļauj 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 jānodrošina šā paziņojuma 
un tajā ietvertās informācijas 
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konfidencialitāte un jāveic atbilstoši 
pasākumi, lai aizsargātu tās 
konfidencialitāti. Iestāde drīkst izpaust šo
informāciju sertifikāta turētājam tikai tad, 
ja šādas informācijas izpaušanu tiesa ir 
pieprasījusi: i) pēc sertifikāta turētāja 
pieprasījuma (vai pēc citu tādu personu 
pieprasījuma, kuras saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir tiesīgas iesniegt prasību 
par pārkāpumu, pamatojoties uz 
sertifikātu); ii) pēc tam, kad izgatavotājam 
ir tikusi dota iespēja piedalīties tiesvedībā 
un tikt uzklausītam; iii) ja sertifikāta 
turētājs ir sniedzis pierādījumus, kas rada 
ticamību, ka izgatavotājs nav ievērojis 
izņēmuma piemērošanas nosacījumus; un 
iv) ja sertifikāta turētājs un tiesa ir veikusi 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu 
paziņojuma un tajā ietvertās informācijas 
konfidencialitāti un nepieļautu tās 
izpaušanu trešām pusēm. Izgatavotājam 
vajadzētu būt pienākumam informēt 
kompetento iestādi, kā arī sertifikāta 
turētāju par jebkādām izmaiņām 
informācijā, kas ir sniegta paziņojumos.

Grozījums Nr. 12

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 pašā 

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

to izmantot nevarēs arī neviena trešā 
persona, kas veic saistītu darbību tajā pašā 
vai citā dalībvalstī, kur ir bijis spēkā 
sertifikāts, kas piešķir produktam 
aizsardzību, tāpēc attiecīgā sertifikāta 
turētājs būtu tiesīgs izmantot no sertifikāta 
izrietošās tiesības.

Grozījums Nr. 13

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/EK un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 608/2013.

(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, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 608/201342 un 
Komisijas Deleģētās regulā (ES) 2016/161 
noteikto unikālo identifikatoru.

__________________ __________________

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.).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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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) Lai katalizētu iespējamo labvēlīgo 
iedarbību uz pacientiem un ģenērisko un 
biolīdzīgo zāļu izgatavotājiem, kas 
uzņēmējdarbību veic Savienības teritorijā, 
šajā regulā paredzētajam izņēmumam 
vajadzētu būt spēkā saprātīgā 
termiņā,nolūkā nodrošināt, ka papildu 
aizsardzības sertifikātu turētāji varētu 
atbrīvojumam pielāgoties, paredzētais 
izņēmums būtu jāpiemēro sertifikātiem, 
kuru pamatpatenta termiņš beidzas, tikai 
pēc šīs regulas stāšanās spēkā, pateicoties 
kam, pieteikumu iesniedzējiem un citiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem būtu
pietiekami ilgs laiks pielāgoties 
izmainītajam juridiskajam kontekstam un 
savlaicīgi veikt lēmumus par 
ieguldījumiem un par ražotnes atrašanās 
vietu.

Grozījums Nr. 15

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

(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, un Savienības iedzīvotājiem 
uzlabot zāļu pieejamību, ir nepieciešami 
un lietderīgi paredzēt noteikumus, saskaņā 
ar kuriem sertifikāta darbības laikā drīkst
izgatavot attiecīgo produktu, kā arī uzlikt 
izgatavotājiem, kuri vēlas izmantot šo 
noteikumu priekšrocības, konkrētus 
informēšanas pienākumus. Šī regula atbilst 
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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.

proporcionalitātes principam un 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus, saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

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, Hartas 35. pantā noteiktās 
tiesības uz veselības aprūpi, padarot zāles 
pieejamākas ES pacientiem, Hartas 
52. pantā noteiktais proporcionalitātes 
princips un LESD 6. panta a) punkts par 
Eiropas iedzīvotāju tiesībām uz veselības 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot 
pieteikumu iesniedzējiem un citiem 
attiecīgajiem tirgus dalībniekiem 
saprātīgu paredzamību, izņēmumu 
piemērojot sertifikātiem, kuru 
pamatpatentam ir beidzies termiņš, tikai 
pēc šīs regulas spēkā stāšanās, un nosakot 
konkrētus nosacījumus izņēmuma 
piemērošanai,

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1 pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 469/2009
4. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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:

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: (a) šī darbība ietver: 

(i) izgatavošanu vienīgi eksportēšanas 
nolūkā uz trešām valstīm or

(i) izgatavošanu vai nu:

a. izgatavošanu vienīgi eksportēšanas 
nolūkā uz valstīm ārpus Eiropas 
Savienības (“trešās valstis”), kur zāļu 
aizsardzība nepastāv vai ir beigusies, vai

b. vienīgi pārdošanas vai 
piedāvāšanas nolūkā, lai pārdotu 
Savienības tirgū tūlīt pēc sertifikāta 
termiņa beigām; 

(ii) jebkādu saistītu darbību, kas 
noteikti vajadzīga šādai izgatavošanai vai 
faktiskajam eksportam;

(ii) jebkādu saistītu darbību, kas 
noteikti vajadzīga šādai izgatavošanai, 
krājumu veidošanai vai faktiskajam 
eksportam;

(iia) importēšanu i) punktā minētajos 
nolūkos;

(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;

(b) tās dalībvalsts, kurā paredzēta 
minētā izgatavošana (“attiecīgā 
dalībvalsts”), 9. panta 1. punktā minētajai 
iestādei izgatavošanas veicējs 
(“izgatavotājs”) ne vēlāk kā 60 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;

(c) izgatavotājs rakstiski informē 
sertifikāta turētāju, ka paziņojums ir 
nosūtīts saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, un sniedz sertifikāta 
turētājam šā panta 3. punkta 
c) apakšpunktā minēto informāciju ne 
vēlāk kā 60 dienas pirms izgatavošanas 
sākuma datuma attiecīgajā dalībvalstī un 
pirms jebkuras saistītas darbības 
veikšanas pirms šādas izgatavošanas, kas 
citādi būtu aizliegta saskaņā ar sertifikāta 
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piešķirto aizsardzību; PAS turētājam būtu 
jānodrošina brīdinājuma vēstules un tajā 
ietvertās informācijas stingra 
konfidencialitāte, un tā jāizmanto tikai 
nolūkā nodrošināt, ka izgatavotājs ir 
ievērojis tvērumu;

(d) izgatavotājs ievēro 4. punkta 
prasības.

(d) izgatavotājs ievēro 4. punkta 
prasības.

Ja 2. punkta b) apakšpunktā minētā 
informācija mainās, izgatavotājs par to 
paziņo 9. panta 1. punktā minētajai 
iestādei, pirms šīs izmaiņas stājas spēkā. 
Būtu jānodrošina šā paziņojuma un tajā
ietvertās informācijas konfidencialitāte. 
Iestāde šo informāciju drīkst izpaust PAS 
turētājam tikai tad, ja šādas informācijas 
izpaušanu ir pieprasījusi tiesa. 

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Informācija šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta nolūkā:

3. Informācija, kas ir uzskatāma par 
stingri konfidenciālu, šā panta 2. punkta 
b) apakšpunkta nolūkā: 

(a) izgatavotāja vārds/nosaukums un 
adrese;

(a) izgatavotāja vārds/nosaukums un 
adrese;

(b) to telpu adrese vai adreses, kurās 
attiecīgajā dalībvalstī paredzēts veikt 
izgatavošanu;

(b) tās dalībvalsts nosaukums, kurā 
notiks izgatavošana;

(c) attiecīgajā dalībvalstī piešķirtā 
sertifikāta numurs un produkta 
identifikācija, atsaucoties uz sertifikāta 
turētāja izmantoto patentēto nosaukumu;

(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 
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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;

(e) izgatavošanas sākuma datums 
attiecīgajā dalībvalstī;

(f) indikatīvs saraksts ar paredzēto 
trešo valsti vai trešām valstīm, uz kurām 
produktu paredzēts eksportēt. 

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Paragraph 2 shall apply in the case 
only of certificates granted on or after [OP: 
please insert the date of the first day of the 
third month that follows the month in 
which this amending Regulation is 
published in the Official Journal)].’;

5. Šā panta 2. punktā paredzēto 
izņēmumu piemēro sertifikātiem, kuru 
pamatpatenta termiņš ir beidzies, tikai pēc 
[OV: lūgums ierakstīt tā trešā mēneša 
pirmās dienas datumu, kas seko mēnesim, 
kurā regula, ar ko izdara grozījumus, ir 
publicēta Oficiālajā Vēstnesī];

Grozījums Nr. 20

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 iestāde nodrošina 4. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minētā 
paziņojuma un 3. punktā minētās 
informācijas konfidencialitāti un veic 
atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu tās 
konfidencialitāti.
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Iestāde šo paziņojumu un tajā ietverto 
informāciju izpauž tikai tad, ja tās 
izpaušanu pieprasa tiesa, kura saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem ir kompetenta izskatīt 
prasību par pārkāpumu, pamatojoties uz 
sertifikātu. Tiesa pieprasa šādas 
informācijas izpaušanu tikai tad, ja tiek 
izpildīti vismaz šādi nosacījumi:

(a) persona, kura pieprasa informācijas 
izpaušanu, ir sertifikāta turētājs (vai 
persona, kura saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem ir tiesīga iesniegt prasību par 
pārkāpumu, pamatojoties uz sertifikātu);

(b) izgatavotājam tiek dota iespēja 
piedalīties tiesas procesā un tikt 
uzklausītam tiesā; 

(c) sertifikāta turētājs ir likumīgā un 
samērīgā veidā ieguvis un sniedzis 
pierādījumus, kas rada ticamību par to, 
ka izgatavotājs nav ievērojis 2. punkta 
nosacījumus; 

(d) sertifikāta turētājs un tiesa ir veikusi 
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu 
paziņojuma un tajā ietvertās informācijas 
konfidencialitāti un nepieļautu tās 
izpaušanu trešām pusēm.

Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Veicot novērtējumu, konkrētu nodaļu 
velta grozītās regulas spēkā stāšanās 
ietekmei uz trešo valstu vietējās ģenērisko 
un biolīdzīgo zāļu nozares attīstību, jo 
īpaši uz minētās nozares attīstību 
jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
Pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

[...] svītrots
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