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1 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) suteikiant iki penkerių metų 
trukmės papildomos apsaugos laikotarpį, 
Reglamentu (EB) Nr. 469/2009 siekiama 
Sąjungoje skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kurių reikia, kad būtų galima 
kurti vaistus ir padėti užkirsti kelią 
farmacijos mokslinių tyrimų perkėlimui už 
Sąjungos ribų į šalis, kurios gali suteikti 
geresnę apsaugą;

(2) suteikiant iki penkerių metų 
trukmės papildomos apsaugos laikotarpį, 
Reglamentu (EB) Nr. 469/2009 siekiama 
Sąjungoje skatinti mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kurių reikia, kad būtų galima 
kurti vaistus ir padėti užkirsti kelią 
farmacijos mokslinių tyrimų perkėlimui už 
Sąjungos ribų į šalis, kurios gali suteikti 
geresnę apsaugą, tuo pat metu užtikrinant 
galimybę gauti vaistų Sąjungoje;
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2 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) norint didinti konkurenciją, 
mažinti kainas ir užtikrinti sveikatos 
priežiūros sistemų tvarumą, svarbu, kad 
generiniai ir biologiškai panašūs vaistai 
laiku patektų į Sąjungos rinką. Dalinis 
Reglamento (EB) Nr. 469/2009 
pakeitimas siekiant sudaryti sąlygas 
gaminti generinius ir biologiškai panašius 
vaistus eksportui ir saugojimui, suteikiant 
jiems galimybę patekti į Sąjungos rinką 
nustojus galioti patentui, neturėtų kirstis 
su intelektinės nuosavybės teisėmis, 
kurios tebėra kertinis inovacijų, 
konkurencingumo ir augimo valstybėse 
narėse akmuo. Šiuo reglamentu neturėtų 
būti užginčijama rinkos išimtinumo teisių 
galiojimo trukmė patento galiojimo 
laikotarpiu – tai akcentuoja faktas, kad 
pasibaigus galiojimui leidžiama 
nedelsiant importuoti, tačiau Europos 
generinių vaistų pramonė atsiduria 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje. 
Šiame reglamente turėtų būti 
atsižvelgiama į susirūpinimą, kurį 
Europos Parlamentas ir Taryba išreiškė 
dėl to, kad ne vienoje valstybėje narėje 
daugėja rinkos nepakankamumo 
pavyzdžių, kai labai aukštos ir netvarios 
kainos kelia grėsmę pacientų galimybėms 
gauti veiksmingų būtiniausių vaistų už 
prieinamą kainą;

15 pakeitimas išdėstomas taip:
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) todėl šiuo reglamentu asmeniui, 
gaminančiam produktą tik eksportui, 
turėtų būti nustatyta vienkartinė prievolė 
pateikti tam tikrą informaciją papildomos 
apsaugos liudijimą suteikusiai valstybės 
narės, kurioje bus vykdoma gamyba, 
institucijai. Informacija turėtų būti pateikta 
prieš pirmą kartą pradedant gamybą toje 
valstybėje narėje. Gamyba ir susiję 
veiksmai, įskaitant veiksmus, vykdomus 
kitose valstybėse narėse nei ta, kurioje 
vykdoma gamyba, tais atvejais, kai 
produktas tose kitose valstybėse narėse 
taip pat saugomas liudijimu, turėtų patekti 
į išimties taikymo sritį, tik jeigu gamintojas 
yra nusiuntęs šį pranešimą valstybės narės, 
kurioje vykdoma gamyba, kompetentingai 
pramoninės nuosavybės institucijai (arba 
kitai paskirtai institucijai). Vienkartinė 
prievolė pateikti institucijai informaciją 
turėtų būti taikoma visose valstybėse 
narėse, kuriose bus vykdoma gamyba, 
kiek tai susiję su gamyba toje valstybėje 
narėje ir su veiksmais, susijusiais su ta 
gamyba, neatsižvelgiant į tai, ar tie 
veiksmai vykdomi toje ar kitoje valstybėje 
narėje. Dėl skaidrumo ir siekiant 
informuoti liudijimo turėtoją apie 
gamintojo ketinimus, turėtų būti 
reikalaujama, kad institucija viešai skelbtų 
tą informaciją;

(13) todėl šiuo reglamentu gamintojui, 
t. y. Sąjungoje įsisteigusiam juridiniam 
asmeniui, kurio vardu produktas arba 
vaistas, kurio sudėtyje esama šio 
produkto, gaminamas eksporto į trečiąsias 
šalis arba pateikimo Sąjungos rinkai po 
to, kai nustoja galioti liudijimas, tikslais, 
įskaitant galimybę, kad tas juridinis 
asmuo pats tiesiogiai vykdo gamybą, 
turėtų būti nustatyta prievolė, pagal kurią 
tas asmuo turėtų pateikti tam tikrą 
informaciją papildomos apsaugos liudijimą 
suteikusiai valstybės narės, kurioje bus 
vykdoma gamyba, institucijai. Atsakomybė 
už patikrinimą, ar apsauga nėra 
suteikiama arba nebegalioja eksporto 
šalyje, taip pat ar jai toje šalyje taikomi 
kokie nors apribojimai arba išimtys, tenka 
Sąjungoje įsisteigusiam gamintojui. Šiuo 
tikslu turėtų būti numatyta bendra 
pranešimo forma institucijai informuoti. 
Informacija turėtų būti pateikta prieš pirmą 
kartą pradedant gamybą toje valstybėje 
narėje. Gamyba turėtų patekti į išimties 
taikymo sritį tik jeigu gamintojas yra 
nusiuntęs šį pranešimą valstybės narės, 
kurioje vykdoma gamyba, kompetentingai 
pramoninės nuosavybės institucijai (arba 
kitai paskirtai institucijai) ir pateikęs 
suteikto papildomos apsaugos liudijimo 
turėtojui informaciją apie gamintojo 
vardą ir pavardę (pavadinimą) ir adresą 
bei liudijimo toje valstybėje narėje numerį. 
Apie gamybą turėtų būti pranešama. Jei 
gamyba vyktų daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje, apie tai turėtų būti 
reikalaujama pranešti kiekvienoje iš šių 
valstybių narių. Turėtų būti reikalaujama, 
kad kiekvienoje iš šių valstybių narių 
veiktų institucija. Siekiant skaidrumo, 
turėtų būti reikalaujama, kad institucija 
skelbtų atitinkamo produkto ar vaisto 
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liudijimo numerį. Tam tikra institucijai 
teiktina konfidenciali ar neskelbtina 
komercinė informacija neturėtų būti 
skelbiama, tačiau galėtų būti pateikiama 
teismo ar kitos kompetentingos 
institucijos prašymu;

21 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija turėtų atlikti šio 
reglamento vertinimą. Pagal 2016 m. 
balandžio 13 d. Europos Parlamento, 
Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
geresnės teisėkūros43 22 dalį tas vertinimas 
turėtų būti pagrįstas penkiais efektyvumo, 
veiksmingumo, aktualumo, darnumo ir 
pridėtinės vertės kriterijais, taip pat turėtų 
suteikti pagrindą galimų tolesnių 
priemonių poveikio vertinimui. Atliekant 
vertinimą turėtų būti atsižvelgta į eksportą 
už Sąjungos ribų ir generinių ir visų pirma 
biologiškai panašių vaistų galimybes 
patekti į Sąjungos rinkas kuo greičiau po 
to, kai baigiasi liudijimo galiojimas. Visų 
pirma atliekant šį vertinimą turėtų būti 
peržiūrimas išimties veiksmingumas, 
atsižvelgiant į tikslą Sąjungoje atkurti 
vienodas sąlygas visoms generinius ir 
biologiškai panašius vaistus gaminančioms 
įmonėms ir užtikrinti, kad pasibaigus 
liudijimo galiojimui generiniai ir visų 
pirma biologiškai panašūs vaistai greičiau 
patektų į rinką. Taip pat turėtų būti 
nagrinėjamas išimties poveikis liudijimų 
turėtojų vykdomiems naujoviškų vaistų 
moksliniams tyrimams ir gamybai 
Sąjungoje ir atsižvelgiama į skirtingų 
susijusių interesų pusiausvyrą, įskaitant 
visuomenės sveikatos interesus;

(20) Komisija turėtų reguliariai atlikti 
šio reglamento vertinimą. Reguliaraus šio 
reglamento vertinimo ciklo būtinybę 
pagrindžia didžiulė vaistų prieinamumo ir 
galimybės jų gauti už prieinamą kainą 
svarba visuomenės sveikatos ir viešųjų 
išlaidų požiūriais. Pagal 2016 m. balandžio 
13 d. Europos Parlamento, Europos 
Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros43 22 dalį tas vertinimas turėtų 
būti pagrįstas penkiais efektyvumo, 
veiksmingumo, aktualumo, darnumo ir 
pridėtinės vertės kriterijais, taip pat turėtų 
suteikti pagrindą galimų tolesnių 
priemonių poveikio vertinimui. Atliekant 
vertinimą turėtų būti atsižvelgiama į PAL 
sistemos poveikį galimybei gauti vaistų už 
prieinamą kainą, taip pat išimčiai 
gamybai, įskaitant eksportą už Sąjungos 
ribų ir generinių ir visų pirma biologiškai 
panašių vaistų galimybes patekti į Sąjungos 
rinkas kuo greičiau po to, kai baigiasi 
liudijimo galiojimas. Reguliariai atliekant 
šį vertinimą turėtų būti sprendžiamas ir 
klausimas dėl šio reglamento poveikio 
gamybai Sąjungoje, kurią Sąjungoje 
įsisteigę gamintojai vykdo kaupimo 
tikslais, siekdami patekimo į Sąjungos 
rinką nuo pirmos dienos, kai pasibaigia 
liudijimo galiojimas. Šiame kontekste 
būtų svarbu įsitikinti, ar anksčiau už 
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Sąjungos ribų vykdyta gamyba yra 
perkelta į jos teritoriją. Visų pirma 
atliekant šį vertinimą turėtų būti 
peržiūrimas išimties veiksmingumas, 
atsižvelgiant į tikslą Sąjungoje atkurti 
vienodas sąlygas visoms generinius ir 
biologiškai panašius vaistus gaminančioms 
įmonėms ir užtikrinti, kad pasibaigus 
liudijimo galiojimui generiniai ir visų 
pirma biologiškai panašūs vaistai greičiau 
patektų į rinką, bei įvertinti galimybę 
išplėsti išimtimi gamybai suteikiamos 
išimties taikymo sritį, kad Sąjungoje 
įsisteigę generinių ir biologiškai panašių 
vaistų gamintojai galėtų vykdyti gamybą 
kaupimo tikslais. Taip pat turėtų būti 
nagrinėjamas išimties ir galimo jos 
išplėtimo poveikis liudijimų turėtojų 
vykdomiems naujoviškų vaistų 
moksliniams tyrimams ir gamybai 
Sąjungoje ir atsižvelgiama į skirtingų 
susijusių interesų pusiausvyrą, įskaitant 
vaistų prieinamumo Sąjungoje ir 
visuomenės sveikatos interesus;

_________________ _________________
43 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 43 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

26 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 469/2009
5 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

1a) 5 straipsnis pakeičiamas taip:
5 straipsnis „5 straipsnis

Liudijimo galiojimas Liudijimo galiojimas

Pagal 4 straipsnio nuostatas, liudijimas 
suteikia tokias pat teises kaip ir pagrindinis 
patentas ir jam taikomi tokie pat 

1. Pagal 4 straipsnio nuostatas, 
liudijimas suteikia tokias pat teises kaip ir 
pagrindinis patentas ir jam taikomi tokie 
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apribojimai ir tokie pat įsipareigojimai. pat apribojimai ir tokie pat įsipareigojimai.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, 
liudijimu nesuteikiama apsauga nuo 
konkrečių veiksmų, kuriems kitu atveju 
būtų reikalingas 11 straipsnyje nurodyto 
liudijimo turėtojo (toliau – liudijimo 
turėtojas) sutikimas, jei laikomasi šių 
sąlygų:
a) veiksmas apima:
i) produkto arba vaisto, kurio 
sudėtyje esama to produkto, gamybą 
išimtinai eksportui į trečiąsias šalis arba
ii) produkto arba vaisto, kurio 
sudėtyje esama to produkto, gamybą, 
siekiant jį saugoti gamybos valstybėje 
narėje 2 paskutiniuosius 1 dalyje 
nurodyto liudijimo galiojimo metus, kad šį 
produktą valstybių narių rinkai būtų 
galima pateikti nuo pirmos dienos po to, 
kai jose baigiasi liudijimo galiojimas;
iii) šie veiksmai neapima jokių 
veiksmų ar veiklos, vykdomos vaistų ar jų 
sudėtinių dalių importo į Sąjungą tikslais 
tik tam, kad jie būtų perpakuoti ir 
reeksportuoti;
b) gamintojas pateikia 9 straipsnio 
1 dalyje nurodytai valstybės narės, kurioje 
bus vykdoma gamyba (toliau – atitinkama 
valstybė narė), institucijai 3 dalies a, b, c, 
e ir f punktuose nurodytą informaciją ne 
vėliau nei likus dviem mėnesiams iki 
gamybos toje valstybėje narėje pradžios;
c) gamintojas liudijimo turėtojui 
raštu pateikia 3 dalies a ir c punktuose 
nurodytą informaciją ne vėliau nei likus 
dviem mėnesiams iki gamybos toje 
valstybėje narėje pradžios;
d) pranešime liudijimo turėtojui 
nepateikiama jokia konfidenciali ar 
neskelbtina komercinė informacija;
e) liudijimo turėtojas informaciją, 
kurią jam pateikia gamintojas, traktuoja 
kaip griežtai konfidencialią, ir ji 
neskelbiama. Be to, liudijimo turėtojui 
pateikta informacija naudojama išimtinai 
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siekiant patikrinti, ar laikomasi šio 
reglamento reikalavimų, ir, kai taikoma, 
teismo procesui inicijuoti, jei jų 
nesilaikoma;
f) eksportui į trečiąsias šalis 
pagamintų produktų atveju gamintojas 
užtikrina, kad logotipas, kurio forma 
nustatyta II priede, būtų pritvirtintas ant 
produkto išorinės pakuotės, kaip nurodyta 
2 dalies a punkto i papunktyje, arba, jeigu 
produktas yra vaisto dalis, ant vaisto 
išorinės pakuotės;
g) gamintojas užtikrina, kad vaistas, 
pagamintas pagal 2 dalies a punkto 
i papunktį, nebūtų paženklintas aktyviu 
unikaliu identifikatoriumi, nustatytu 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
2016/161 3 straipsnio d punkte. Prireikus 
kompetentingai institucijai suteikiama 
prieiga prie duomenų saugyklos, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2011/62/ES ir 
Deleguotajame reglamente (ES) 
2016/161, atitikčiai patikrinti;
h) gamintojas laikosi 4 dalies 
nuostatų.
3. 2 dalies b punkte nurodytais 
tikslais teiktina informacija, kurią visos 
šalys turi traktuoti kaip griežtai 
konfidencialią:
a) gamintojo vardas ir pavardė 
(pavadinimas) bei adresas;
b) valstybė narė, kurioje ketinama 
vykdyti gamybą ir, jei taikoma, saugoti 
produktą;
c) gamybos valstybėje narėje suteikto 
liudijimo numeris;
d) numatoma gamybos atitinkamoje 
valstybėje narėje pradžios data;
e) orientacinis sąrašas, nurodant 
numatomą trečiąją šalį ar trečiąsias šalis, 
į kurias ketinama eksportuoti produktą.
4. 2 dalies b punkte nurodyto 
pranešimo tikslais gamintojas naudoja šio 
reglamento I priede pateikiamą 
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standartinę formą.
5. Valstybių narių valdžios 
institucijos, nurodytos 9 straipsnio 
1 dalyje, jokiomis aplinkybėmis nei 
liudijimo turėtojui, nei visuomenei 
neatskleidžia jokios gamintojo pateiktos 
slaptos verslo informacijos.
6. Gamintojas atitinkamomis ir 
dokumentais patvirtintomis priemonėmis 
užtikrina, kad asmenys, palaikantys 
sutartinius santykius su gamintoju, 
vykdančiu į 2 dalies a punktą 
patenkančius veiksmus, būtų visapusiškai 
informuoti ir žinotų, jog:
a) šiems veiksmams taikomos 2 dalies 
nuostatos;
b) 2 dalies a punkto i papunktyje 
nurodyto produkto pateikimas rinkai, 
importas ar reimportas gali pažeisti 
1 dalyje nurodytą liudijimą, jei toks 
liudijimas taikomas ir tol, kol jis 
taikomas.
7. 2 dalis taikoma liudijimams, kurie 
taikomi šio reglamento įsigaliojimo dieną 
arba po jos. Ji taip pat taikoma 
liudijimams, kurių pagrindinis patentas 
nustoja galioti 2021 m. sausio 1 d. arba 
vėliau.“

27 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 469/2009
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Institucijai nusiųstą pranešimą, 
nurodytą 4 straipsnio 2 dalies b punkte, ta 
institucija paskelbia per 15 dienų nuo jo 
gavimo datos.

4. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta  
atitinkamos valstybės narės institucija, 
nepagrįstai nedelsdama, paskelbia 
5 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą 
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informaciją. Likusios informacijos, 
pateikiamos pagal 5 straipsnio 3 dalį, 
institucija neskelbia ir nepateikia įvertinti 
visuomenei. Tačiau, pateikus prašymą, 
biuras pateikia šią informaciją teismui 
arba kitai kompetentingai institucijai bet 
kokio teismo proceso, kurio metu 
nagrinėjama 5 straipsnio 2 dalis, tikslais. 
Nacionalinė institucija imasi reikiamų 
priemonių šios informacijos 
konfidencialumui apsaugoti.

28 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 469/2009
21 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis 21a straipsnis

Įvertinimas Įvertinimas

Komisija, ne vėliau kaip per penkerius 
metus nuo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytos 
datos ir vėliau kas penkerius metus, 
atlieka 4 straipsnio 2–4 dalių ir 
11 straipsnio vertinimą ir pateikia 
pagrindinių rezultatų ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Kas trejus metus Komisija įvertina PAL 
išimtį gamybai vadovaudamasi 
5 straipsnio 2–6 dalimis ir 11 straipsniu 
bei PAL sistemą galimybės generiniams 
vaistams patekti į Sąjungos rinką ir vaistų 
prieinamumo bei visuomenės sveikatos 
požiūriais ir pateikia pagrindinių rezultatų 
ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas kaupimo poveikiui patekimo į 
Sąjungos rinką nuo pirmos dienos, kai 
pasibaigia liudijimo galiojimas, požiūriu.

Tarp 28 ir 29 pakeitimų įterpiamas šis pakeitimas:

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Šio reglamento priedas įterpiamas kaip 4) Šio reglamento priedai įterpiami kaip -I 
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-I priedas. ir -Ia priedai.

29 pakeitimas išdėstomas taip:

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 469/2009
-I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas -I priedas
Logotipas Standartinė forma gamintojui, skirta 

pranešimams pagal 5 straipsnio 2 dalies 
b punktą teikti

a. Gamintojo vardas ir pavardė 
(pavadinimas) bei adresas.
b. Patalpų, kuriose atitinkamoje 
valstybėje narėje bus vykdoma gamyba, 
adresas (-ai).
c. Atitinkamoje valstybėje narėje 
suteikto liudijimo numeris ir gaminio 
identifikavimo duomenys, nurodant jo 
tarptautinį nepatentuotą pavadinimą, jei 
jis prieinamas.
d. Anksčiausia numatoma gamybos 
pradžios atitinkamoje valstybėje narėje 
data.
e. Orientacinis sąrašas, nurodant 
trečiąją šalį ar trečiąsias šalis, į kurias 
ketinama eksportuoti produktą.
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(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.)


