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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V skladu s stališčem Evropskega parlamenta o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje 
dostopa do zdravil (2016/2057(INI)) pripravljavec mnenja pozdravlja predlog uredbe o 
spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila.

Proizvajalci generičnih in/ali podobnih bioloških zdravil s sedežem v EU se soočajo s 
težavami na enotnem trgu EU, ki jih postavljajo v slabši položaj v primerjavi s proizvajalci, ki 
imajo sedež zunaj Unije. 

Zato namerava pripravljavec mnenja ponovno vzpostaviti enake konkurenčne pogoje za 
proizvajalce generičnih in podobnih bioloških zdravil s sedežem v EU in tiste, ki nimajo 
sedeža v EU, s povečanjem konkurenčnosti proizvajalcev navedenih zdravil v EU, in sicer 
zlasti v zvezi z izvozom v države, v katerih ni veljavnega dodatnega varstvenega certifikata, 
ter olajšanjem vstopa prvi dan po izteku veljavnosti certifikata v Uniji. Zato pripravljavec 
mnenja ne podpira le opustitve za proizvodnjo za izvoz, ampak tudi uvedbo opustitve 
kopičenja zalog, kar bolj spodbuja proizvajalce generičnih in/ali podobnih bioloških zdravil v 
Uniji, ne pa v tretjih državah.

Cene novih zdravil so se v zadnjih desetletjih tako povečale, da so ta za številne evropske 
državljane včasih cenovno nedostopna, kar omejuje pravico državljanov do zdravniške 
oskrbe, kot je navedeno v Listini EU o temeljnih pravicah. Vstop generičnih in podobnih 
bioloških zdravil na trg EU je pomemben za znižanje cen, zagotavlja vzdržnost zdravstvenih 
sistemov, hkrati pa pozitivno vpliva na nacionalne proračune za zdravstvo. Hitrejši vstop 
zdravil na trg EU evropskim državljanom omogoča hitrejši dostop do cenovno dostopnih 
zdravil. Uvedba opustitve dodatnega varstvenega certifikata za proizvodnjo pomaga zmanjšati 
ovire za dostop do zdravil, vključno s pomanjkanjem osnovnih in drugih zdravil. Proizvodnja 
v EU lahko prispeva k večji varnosti in boljši kakovosti oskrbe, manjšemu številu ponaredkov 
in manjši negotovosti zaradi odvisnosti od uvoza.

Uvedba izjeme za proizvodnjo in skladiščenje bo prav tako okrepila sektor generičnih in 
podobnih bioloških zdravil v Evropi ter potrdila položaj EU kot središča za farmacevtske 
inovacije, zlasti v sektorju podobnih bioloških zdravil, ustvarila delovna mesta in zagotovila 
ohranjanje strokovnega znanja v Uniji. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(2) Uredba (ES) št. 469/2009 si z 
zagotavljanjem obdobja dodatnega varstva 
do pet let prizadeva, da bi v Uniji 
spodbudila razvoj in inovacije, potrebne za 
razvoj zdravil, ter prispevala k 
preprečevanju preseljevanja farmacevtskih 
raziskav zunaj Unije v države, ki morda 
ponujajo boljše varstvo.

(2) Namen Uredbe (ES) št. 469/2009 
je z določitvijo obdobja dodatnega varstva 
do pet let zagotoviti rešitev na ravni Unije, 
s katero se bo preprečilo ustvarjanje novih 
razlik v nacionalni zakonodaji, ki bi lahko 
ovirale prosti pretok zdravil v Uniji in s 
tem neposredno vplivale na delovanje 
notranjega trga, hkrati pa v Uniji 
spodbuditi razvoj in inovacije, potrebne za 
razvoj novejše generacije zdravil, ki 
podpirajo zdravljenje novih bolezni ali 
imajo boljše terapevtske učinke, ter 
prispevati k preprečevanju preseljevanja 
farmacevtskih raziskav zunaj Unije v 
države, ki morda ponujajo boljše varstvo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Predlog spremembe uredbe, da bi 
bila dovoljena proizvodnja generičnih in 
podobnih bioloških zdravil za izvoz in 
skladiščenje, kar bi jim omogočilo vstop 
na trg Unije ob izteku veljavnosti patenta, 
ni v nasprotju s pravicami intelektualne 
lastnine, saj ne vpliva na trajanje pravic 
ekskluzivnosti na trgu v času veljavnosti 
patenta – kar potrjuje dejstvo, da je uvoz 
dovoljen takoj po izteku veljavnosti 
patenta – temveč prepoved proizvodnje 
pomeni podrejen konkurenčni položaj 
evropskih proizvajalcev generičnih 
zdravil.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Pravočasni vstop generičnih in 
podobnih bioloških zdravil na trg Unije je 
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pomemben za krepitev konkurence, 
znižanje cen in zagotavljanje vzdržnosti 
zdravstvenih sistemov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Uredba (ES) št. 469/2009 ne 
vsebuje nobene izjeme od varstva, 
podeljenega z dodatnim varstvenim 
certifikatom, nenačrtovana posledica tega 
pa je, da proizvajalci generičnih in 
podobnih bioloških zdravil s sedežem v 
Uniji teh zdravil ne morejo proizvajati niti 
izključno za namen izvoza na trge tretjih 
držav, kjer tako varstvo ne obstaja ali je 
poteklo. Druga nenačrtovana posledica je, 
da navedeni proizvajalci zaradi varstva, ki 
ga podeljuje certifikat, težje vstopijo na trg 
Unije takoj po izteku veljavnosti 
certifikata, glede na to, da proizvodne 
zmogljivosti ne morejo vzpostaviti, dokler 
varstvo s certifikatom ne poteče, v 
nasprotju s proizvajalci s sedežem v tretji 
državi, kjer varstvo ne obstaja ali je 
poteklo.

(4) Uredba (ES) št. 469/2009 ne 
vsebuje nobene izjeme od varstva, 
podeljenega z dodatnim varstvenim 
certifikatom, nenačrtovana posledica tega 
pa je, da proizvajalci generičnih in 
podobnih bioloških zdravil s sedežem v 
Uniji takih izdelkov ne morejo proizvajati 
za namen vstopa na trg Unije takoj po 
izteku veljavnosti patenta in/ali izvoza na 
trge tretjih držav, kjer tako varstvo ne 
obstaja ali je poteklo. Druga nenačrtovana 
posledica je, da navedeni proizvajalci 
zaradi varstva, ki ga podeljuje certifikat, 
težje vstopijo na trg Unije takoj po izteku 
veljavnosti certifikata, glede na to, da 
proizvodne zmogljivosti ne morejo 
vzpostaviti, dokler varstvo s certifikatom 
ne poteče, v nasprotju s proizvajalci s 
sedežem v tretji državi, kjer varstvo ne 
obstaja ali je poteklo.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi tega so proizvajalci 
generičnih in podobnih bioloških zdravil s 
sedežem v Uniji v precej slabšem 
konkurenčnem položaju v primerjavi s 
proizvajalci s sedežem v tretjih državah, ki 
ponujajo slabše varstvo ali ga sploh ne 
ponujajo.

(5) Zaradi tega so proizvajalci 
generičnih in podobnih bioloških zdravil s 
sedežem v Uniji v precej slabšem 
konkurenčnem položaju v primerjavi s 
proizvajalci s sedežem v tretjih državah, ki 
ponujajo slabše varstvo ali ga sploh ne 
ponujajo, kar povzroča tudi višje cene 
zdravil.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Namen te uredbe je zagotoviti, da 
lahko proizvajalci s sedežem v Uniji 
učinkovito konkurirajo na trgih tistih tretjih 
držav, kjer dodatno varstvo ne obstaja ali je 
poteklo. Dopolnila naj bi prizadevanja 
trgovinske politike Unije, da bi se 
proizvajalcem zdravil s sedežem v Uniji 
zagotovili odprti trgi. Posredno naj bi 
navedenim proizvajalcem tudi omogočila 
lažji vstop na trg Unije takoj po izteku 
veljavnosti ustreznega dodatnega 
varstvenega certifikata. Pripomogla bi tudi 
k spodbujanju dostopa do zdravil v Uniji z 
omogočanjem hitrega vstopa generičnih in 
podobnih bioloških zdravil na trg po izteku 
veljavnosti ustreznega certifikata.

(7) Namen te uredbe je zagotoviti, da 
lahko proizvajalci s sedežem v Uniji 
učinkovito konkurirajo na trgih tistih tretjih 
držav, kjer dodatno varstvo ne obstaja ali je 
poteklo, in omogočiti vstop generičnih in 
podobnih bioloških zdravil na trg Unije od 
prvega dne po izteku veljavnosti 
ustreznega dodatnega varstvenega 
certifikata, s čimer se spodbuja dostop do 
zdravil. Dopolnila naj bi prizadevanja 
trgovinske politike Unije, da bi se 
proizvajalcem zdravil s sedežem v Uniji 
zagotovili odprti trgi. Navedenim 
proizvajalcem naj bi tudi omogočila lažji 
vstop na trg Unije takoj po izteku 
veljavnosti ustreznega dodatnega 
varstvenega certifikata, tj. vstop prvi dan 
po izteku veljavnosti. Pripomogla bi tudi k 
spodbujanju dostopa do zdravil v Uniji z 
omogočanjem hitrega vstopa generičnih in 
podobnih bioloških zdravil na trg po izteku 
veljavnosti ustreznega certifikata ter tako 
prispevala k zmanjšanju pomanjkanja 
nekaterih zdravil.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V navedenih posebnih in omejenih 
okoliščinah ter zato, da bi se proizvajalcem 
s sedežem v Uniji in proizvajalcem v 
tretjih državah zagotovili enaki 
konkurenčni pogoji, je primerno omejiti 
varstvo, ki ga podeljuje dodatni varstveni 
certifikat, da se dovolijo proizvodnja
izključno za namene izvoza v tretje države 

(8) V teh posebnih in omejenih 
okoliščinah je primerno omejiti varstvo, ki 
ga podeljuje dodatni varstveni certifikat, 
ne pa tudi drugih pravic intelektualne 
lastnine, da se odpravijo omenjeni 
nenamerni stranski učinki dodatnega 
varstvenega certifikata ter da se 
omogočijo enaki konkurenčni pogoji za 
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in vsa povezana dejanja, ki so nujno 
potrebna za proizvodnjo ali dejanski izvoz.

proizvajalce s sedežem v Uniji in tiste iz 
tretjih držav. To bi omogočilo proizvodnjo
izključno za (i) izvoz v tretje države ter za
vsa druga dejanja, ki so nujno potrebna za 
to proizvodnjo, in (ii) vstop na trg Unije 
takoj, ko poteče veljavnost dodatnega 
varstvenega certifikata.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Navedena izjema bi morala 
zajemati proizvodnjo izdelka, vključno z 
izdelkom, ki ustreza zdravilu, varovanemu 
z dodatnim varstvenim certifikatom na 
ozemlju države članice, izključno za 
namen izvoza v tretje države, pa tudi vsa 
dejanja proizvajalca ali tretjih oseb v 
pogodbenem razmerju s proizvajalcem 
višje ali nižje v prodajni verigi, kadar bi 
bilo za taka dejanja sicer potrebno soglasje 
imetnika certifikata in kadar so taka 
dejanja nujno potrebna za proizvodnjo za 
namen izvoza ali za dejanski izvoz. Taka 
dejanja lahko na primer vključujejo dobavo 
in uvoz aktivnih snovi za proizvodnjo 
zdravila, ki mu ustreza izdelek, zajet s 
certifikatom, ali začasno skladiščenje 
izdelka ali oglaševanje izključno za namen 
izvoza v namembne tretje države.

(9) Navedena izjema bi morala 
zajemati proizvodnjo izdelka, vključno z 
izdelkom, ki ustreza zdravilu, varovanemu 
z dodatnim varstvenim certifikatom na 
ozemlju države članice, izključno za 
namen izvoza v tretje države in za pripravo 
na vstop na trg Unije prvi dan po izteku 
veljavnosti certifikata, pa tudi vsa dejanja 
proizvajalca ali tretjih oseb v pogodbenem 
razmerju s proizvajalcem višje ali nižje v 
prodajni verigi, kadar bi bilo za taka 
dejanja sicer potrebno soglasje imetnika 
certifikata in kadar so taka dejanja nujno 
potrebna za proizvodnjo za namen izvoza,
za dejanski izvoz in vstop prvi dan po 
izteku veljavnosti certifikata. Taka dejanja 
lahko na primer vključujejo dobavo in 
uvoz aktivnih snovi za proizvodnjo 
zdravila, ki mu ustreza izdelek, zajet s 
certifikatom, ali začasno skladiščenje 
izdelka ali zdravila, oglaševanje izključno 
za namen izvoza v namembne tretje države
ali vstop prvi dan po izteku veljavnosti 
certifikata.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ta izjema ne bi smela zajemati niti 
dajanja v promet izdelka, proizvedenega 

(10) Ta izjema ne bi smela zajemati niti 
dajanja v promet zdravila, proizvedenega 
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izključno za namen izvoza na trg države 
članice, kjer velja dodatni varstveni 
certifikat, neposredno ali posredno po 
izvozu, niti ponovnega uvoza izdelka na trg 
države članice, kjer velja certifikat. Poleg 
tega ne bi smela zajemati nobenega dejanja 
ali dejavnosti za namen uvoza zdravil ali 
delov zdravil v Unijo zgolj zaradi 
prepakiranja in ponovnega izvoza.

izključno za namene izvoza ali vstopa prvi 
dan po izteku veljavnosti certifikata na trg 
države članice, kjer velja dodatni varstveni 
certifikat, neposredno ali posredno po 
izvozu, niti ponovnega uvoza zdravila na 
trg države članice, kjer velja certifikat. 
Poleg tega ne bi smela zajemati nobenega 
dejanja ali dejavnosti za namen uvoza 
zdravil ali delov zdravil v Unijo zgolj 
zaradi prepakiranja in ponovnega izvoza, 
tj. ponovnega izvoza iz tretjih držav v 
Unijo.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Izjema, uvedena s to uredbo, z 
omejitvijo področja uporabe izjeme na 
proizvodnjo za namene izvoza zunaj Unije 
in na dejanja, ki so nujno potrebna za tako 
proizvodnjo ali dejanski izvoz, ne bo
nerazumno v nasprotju z običajno uporabo 
izdelka v državi članici, kjer velja 
certifikat, in ne bo nerazumno posegala v 
pravni interes imetnika certifikata, ob 
upoštevanju pravnih interesov tretjih oseb.

(11) Področje uporabe izjeme, uvedene 
s to uredbo, je omejeno na proizvodnjo za 
namene vstopa prvi dan po izteku 
veljavnosti certifikata in izvoza zunaj 
Unije ter na dejanja, ki so nujno potrebna 
za tako proizvodnjo ali dejanski izvoz, in 
zato izjema ne bo v nasprotju z običajno 
uporabo izdelka ali zdravila v državi 
članici, kjer velja certifikat, in ne bo 
posegala v pravni interes imetnika 
certifikata, ob upoštevanju zakonitih
interesov tretjih oseb.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Izjemo bi morali spremljati zaščitni 
ukrepi, da bi se povečala preglednost, 
pomagalo imetniku dodatnega varstvenega 
certifikata uveljavljati njegovo varstvo v 
Uniji in zmanjšalo tveganje nezakonitega 
preusmerjanja na trg Unije med 
veljavnostjo certifikata.

(12) Izjemo bi morali spremljati 
razumni in sorazmerni zaščitni ukrepi
izključno z namenom, da bi se imetniku 
dodatnega varstvenega certifikata 
pomagalo preveriti skladnost s pogoji, 
določenimi v tej uredbi. Ti zaščitni ukrepi 
ne bi smeli negativno vplivati na 
konkurenco med podjetji in bi morali 
omogočati, da bi se izjema učinkovito in 
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neovirano uporabljala v skladu s svojimi 
glavnimi cilji. Obenem bi morali zaščitni 
ukrepi zagotavljati potrebno zaupnost in 
varstvo poslovno občutljivih informacij 
prijavitelja.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) V ta namen bi bilo treba s to 
uredbo uvesti enkratno obveznost za 
osebo, ki proizvaja izdelek izključno za 
namen izvoza, in sicer bi bilo treba od 
navedene osebe zahtevati, naj organu, ki je 
podelil dodatni varstveni certifikat v državi 
članici, kjer bo potekala proizvodnja, 
zagotovi določene informacije. Te 
informacije bi bilo treba zagotoviti, preden 
naj bi se prvič zagnala proizvodnja v 
navedeni državi članici. Proizvodnja in 
povezana dejanja, vključno s tistimi, ki se 
izvedejo v državah članicah, ki niso države 
članice proizvodnje, bi lahko v primerih, 
kadar je izdelek varovan s certifikatom tudi 
v navedenih drugih državah članicah, na 
področje uporabe izjeme spadali le, kadar 
je proizvajalec poslal svoje obvestilo 
pristojnemu organu za industrijsko lastnino 
(ali drugemu imenovanemu organu) države 
članice proizvodnje. Enkratna obveznost 
zagotavljanja informacij organu bi morala 
veljati v vsaki državi članici, kjer bo 
potekala proizvodnja, in sicer glede 
proizvodnje v navedeni državi članici in 
glede zadevnih dejanj, povezanih z 
navedeno proizvodnjo, ne glede na to, ali 
se izvajajo v navedeni ali drugi državi 
članici. Od organa bi bilo treba zahtevati, 
naj navedene informacije objavi zaradi 
preglednosti in obveščanja imetnika 
certifikata o namenu proizvajalca.

(13) V ta namen in kolikor se namerava 
sklicevati na izjemo in interes 
preglednosti, bi morala oseba, odgovorna
za proizvodnjo (v nadaljnjem besedilu: 
proizvajalec), ali oseba, ki deluje v njenem 
imenu, registriranemu imetniku oziroma 
imetnikom certifikata na njihov sedež 
poslati obvestilo na podlagi zaupnosti.
Proizvajalec bi moral organu, ki je podelil 
dodatni varstveni certifikat v državi članici, 
poslati obvestilo z nekaterimi 
informacijami, preden naj bi se prvič 
zagnala proizvodnja. Proizvodnja in 
povezana dejanja, vključno s tistimi, ki se 
izvedejo v državah članicah, ki niso države 
članice proizvodnje, bi lahko v primerih, 
kadar je izdelek varovan s certifikatom tudi 
v navedenih drugih državah članicah, na 
področje uporabe izjeme spadali le, kadar 
je proizvajalec poslal svoje obvestilo 
pristojnemu organu za industrijsko lastnino 
(ali drugemu imenovanemu organu) države 
članice proizvodnje. Enkratna obveznost 
zagotavljanja informacij organu bi morala 
veljati v vsaki državi članici, kjer bo 
potekala proizvodnja, in sicer glede 
proizvodnje v navedeni državi članici in 
glede zadevnih dejanj, povezanih z 
navedeno proizvodnjo, ne glede na to, ali 
se izvajajo v navedeni ali drugi državi 
članici.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Poleg tega bi bilo treba s to uredbo 
za proizvajalca uvesti nekatere zahteve 
glede potrebne skrbnosti kot pogoj za 
izjemo za proizvodnjo. Od proizvajalca bi 
bilo treba zahtevati, naj s primernimi 
sredstvi, zlasti pogodbenimi sredstvi, osebe
v svoji dobavni verigi obvesti, da za 
izdelek velja izjema, uvedena s to uredbo, 
in da je izdelek namenjen izključno za 
izvoz. Proizvajalec, ki ne bi izpolnil teh 
zahtev glede potrebne skrbnosti, ne bi 
mogel izkoristiti izjeme, prav tako tega ne 
bi mogla izkoristiti nobena tretja oseba, ki 
bi izvajala povezano dejanje v isti ali drugi 
državi članici, kjer je veljal certifikat, ki je 
podeljeval varstvo za zadevni izdelek, 
imetnik ustreznega certifikata pa bi zato 
lahko uveljavljal svoje pravice na podlagi 
certifikata.

(14) Poleg tega bi bilo treba s to uredbo 
za proizvajalca uvesti nekatere zahteve 
glede potrebne skrbnosti kot pogoj za 
izjemo za proizvodnjo. Od proizvajalca bi 
bilo treba zahtevati, naj s primernimi in 
dokumentiranimi sredstvi, zlasti 
pogodbenimi sredstvi, osebe v svoji 
dobavni verigi obvesti, da za izdelek velja 
izjema, uvedena s to uredbo, in da je 
izdelek namenjen izključno za izvoz ali 
vstop na trg prvi dan po izteku veljavnosti 
certifikata. Proizvajalec, ki ne bi izpolnil 
teh zahtev glede potrebne skrbnosti, ne bi 
mogel izkoristiti izjeme, prav tako tega ne 
bi mogla izkoristiti nobena tretja oseba, ki 
bi izvajala povezano dejanje v isti ali drugi 
državi članici, kjer je veljal certifikat, ki je 
podeljeval varstvo za zadevni izdelek, 
imetnik ustreznega certifikata pa bi zato 
lahko uveljavljal svoje pravice na podlagi 
certifikata.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Obvestilo imetniku dodatnega 
varnostnega certifikata ne bi smelo 
vsebovati poslovno občutljivih informacij 
in zaupnih podrobnosti poslovnega načrta 
podjetja, da se omejijo morebitni 
protikonkurenčni učinki. V ta namen bi 
morale biti informacije, ki morajo biti 
vključene v obvestilo, zlasti skladne z 
veljavnim pravom in priporočili Unije, kot 
so Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a ter smernice 
EMA/HMA o opredelitvi zaupnih 
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poslovnih informacij in osebnih podatkov. 
Iz istega razloga bi moral imetnik 
certifikata obvestilo in informacije, ki jih 
vsebuje, obravnavati strogo zaupno in jih 
ne bi smel uporabiti za noben drug namen 
razen za zagotavljanje, da proizvajalec 
ravna v skladu s področjem uporabe in 
pogoji izjeme.

______________

1a Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o 
varstvu nerazkritega strokovnega znanja 
in izkušenj ter poslovnih informacij 
(poslovnih skrivnosti) pred njihovo 
protipravno pridobitvijo, uporabo in 
razkritjem (UL L 157, 15.6.2016, str. 1).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Poleg tega bi bilo treba s to uredbo 
za proizvajalca uvesti zahteve glede 
označevanja, da bi se z logotipom olajšala 
identifikacija izdelka kot izdelka, ki je 
namenjen izključno za izvoz v tretje 
države. Proizvodnja in povezana dejanja 
bi lahko bili iz varstva, ki ga podeljuje 
dodatni varstveni certifikat, izključeni le, 
če je izdelek označen na tak način. Ta 
obveznost označevanja ne bi posegala v 
zahteve tretjih držav glede označevanja.

črtano

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Obvestilo organu, ki je izdal 
dodatni varstveni certifikat, in 
informacije, ki jih vsebuje, bi morali ostati 
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zaupni. Za zaščito te zaupnosti bi bilo 
treba sprejeti posebne ukrepe. Organ 
lahko te informacije razkrije le, če mu to v 
posebnih okoliščinah naloži sodišče.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Zaradi zagotavljanja, da imetniki že 
veljavnih dodatnih varstvenih certifikatov 
niso prikrajšani za svoje pridobljene 
pravice, bi se morala izjema iz te uredbe 
uporabljati le za certifikate, ki se podelijo 
na določen datum po začetku veljavnosti 
te uredbe ali po njem, ne glede na to, kdaj 
je bila prijava za certifikat prvič vložena. 
Datum, ki se določi, bi moral prijaviteljem 
in drugim ustreznim subjektom na trgu dati 
na voljo dovolj časa, da se prilagodijo 
spremenjenemu pravnemu okviru ter 
pravočasno sprejmejo ustrezne odločitve 
glede naložb in lokacije proizvodnje.
Zadevni datum bi moral tudi javnim 
organom zagotoviti dovolj časa, da 
vzpostavijo ustrezne mehanizme za 
sprejemanje in objavo obvestil o nameri 
glede proizvodnje, in ustrezno upoštevati 
prijave za certifikate v postopku.

(19) Zaradi zagotavljanja, da imetniki že 
veljavnih dodatnih varstvenih certifikatov 
niso prikrajšani za svoje pridobljene 
pravice, bi se morala izjema iz te uredbe 
uporabljati le za certifikate, ki se podelijo 
po datumu začetka veljavnosti te uredbe, 
ne glede na to, kdaj je bila prijava za 
certifikat prvič vložena. Datum, ki se 
določi, bi moral prijaviteljem in drugim 
ustreznim subjektom na trgu dati na voljo 
dovolj časa, da se prilagodijo 
spremenjenemu pravnemu okviru ter 
pravočasno sprejmejo ustrezne odločitve 
glede naložb in lokacije proizvodnje.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Komisija bi morala opraviti 
vrednotenje te uredbe. V skladu z 
odstavkom 22 Medinstitucionalnega 
sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom Evropske unije in Evropsko 
komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201643 bi moralo navedeno 

(20) Komisija bi morala opraviti 
vrednotenje te uredbe. V skladu z 
odstavkom 22 Medinstitucionalnega 
sporazuma med Evropskim parlamentom, 
Svetom Evropske unije in Evropsko 
komisijo o boljši pripravi zakonodaje z dne 
13. aprila 201643 bi moralo navedeno 
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vrednotenje temeljiti na petih merilih, 
tj. učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti, ter 
zagotoviti podlago za ocene učinka 
morebitnih nadaljnjih ukrepov. Pri 
vrednotenju bi bilo treba upoštevati izvoz v 
države zunaj Unije ter zmožnost generičnih 
in zlasti podobnih bioloških zdravil, da po 
prenehanju certifikata čim prej vstopijo na 
trge v Uniji. Zlasti bi bilo treba pri tem 
vrednotenju pregledati učinkovitost izjeme 
glede na namen, da se ponovno vzpostavijo 
enaki konkurenčni pogoji na svetovni ravni 
za podjetja za generična in podobna 
biološka zdravila v Uniji ter omogoči 
hitrejši vstop generičnih in zlasti podobnih 
bioloških zdravil na trg po prenehanju 
certifikata. Prav tako bi bilo treba proučiti 
učinek izjeme na raziskave in proizvodnjo 
inovativnih zdravil, ki jih izvajajo imetniki 
certifikatov v Uniji, ter proučiti ravnovesje 
med različnimi zadevnimi interesi, 
vključno z interesi javnega zdravja.

vrednotenje temeljiti na petih merilih, 
tj. učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti, ter 
zagotoviti podlago za ocene učinka 
morebitnih nadaljnjih ukrepov. Pri 
vrednotenju bi bilo treba upoštevati izvoz v 
države zunaj Unije ter zmožnost generičnih 
in zlasti podobnih bioloških zdravil, da prvi 
dan po prenehanju certifikata vstopijo na 
trge v Uniji. Zlasti bi bilo treba pri tem 
vrednotenju pregledati učinkovitost izjeme 
glede na namen, da se ponovno vzpostavijo 
enaki konkurenčni pogoji na svetovni ravni 
za podjetja za generična in podobna 
biološka zdravila v Uniji ter omogoči 
hitrejši vstop generičnih in zlasti podobnih 
bioloških zdravil na trg po prenehanju 
certifikata. Prav tako bi bilo treba proučiti 
učinek izjeme na raziskave in proizvodnjo 
inovativnih zdravil, ki jih izvajajo imetniki 
certifikatov v Uniji, ter proučiti ravnovesje 
med različnimi zadevnimi interesi, 
vključno z dostopom do zdravil in zlasti 
interesi javnega zdravja. 

_________________ _________________

43 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 43 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da bi se dosegel osnovni cilj, 
tj. zagotovili enaki konkurenčni pogoji za 
proizvajalce generičnih in podobnih 
bioloških zdravil, kot jih imajo njihovi 
konkurenti na trgih tretjih držav, kjer 
varstvo ne obstaja ali je poteklo, je 
potrebno in primerno, da se določijo 
pravila, ki omejujejo izključno pravico 
imetnika dodatnega varstvenega 
certifikata, da zadevni izdelek proizvaja
med veljavnostjo certifikata, pa tudi, da se 
za proizvajalce, ki želijo izkoristiti 
navedena pravila, uvedejo nekatere 

(21) Da bi se dosegel osnovni cilj, 
tj. zagotovili enaki konkurenčni pogoji za 
proizvajalce generičnih in podobnih 
bioloških zdravil, kot jih imajo njihovi 
konkurenti na trgih tretjih držav, kjer 
varstvo ne obstaja ali je poteklo, je 
potrebno in primerno, da se določijo 
pravila, ki omogočajo proizvodnjo 
zadevnega izdelka med veljavnostjo 
certifikata. Ta uredba je v skladu z 
načelom sorazmernosti in ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
zastavljenih ciljev v skladu s členom 5(4) 
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obveznosti glede obveščanja in 
označevanja. Ta uredba je v skladu z 
načelom sorazmernosti in ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
zastavljenih ciljev v skladu s členom 5(4) 
Pogodbe o Evropski uniji.

Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah. 
Namen te uredbe je zlasti zagotoviti 
popolno upoštevanje lastninske pravice iz 
člena 17 Listine z ohranjanjem temeljnih 
pravic dodatnega varstvenega certifikata, z 
omejitvijo izjeme na certifikate, podeljene 
na določen datum po začetku veljavnosti 
te uredbe ali po njem ter z uvedbo 
določenih pogojev za uporabo izjeme –

(22) Ta uredba spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, priznana v Listini 
Evropske unije o temeljnih pravicah (v 
nadaljnjem besedilu: Listina). Namen te 
uredbe je zlasti zagotoviti popolno 
upoštevanje lastninske pravice iz člena 17 
Listine z ohranjanjem temeljnih pravic 
dodatnega varstvenega certifikata z 
omejitvijo izjeme na certifikate, podeljene 
po datumu začetka veljavnosti te uredbe, 
kot tudi pravice do zdravstvenega varstva 
iz člena 35 Listine z omogočanjem večje 
dostopnosti zdravil za bolnike v EU, 
načela sorazmernosti iz člena 52 Listine
ter pravice do zdravstvenega varstva za 
evropske državljane iz točke (a) člena 6 
PDEU.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Certifikat iz odstavka 1 ne 
podeljuje varstva pred določenim 
dejanjem, pred katerim je osnovni patent 
podeljeval varstvo, če so v zvezi s tem 
določenim dejanjem izpolnjeni naslednji 

2. Certifikat iz odstavka 1 ne 
podeljuje varstva pred določenimi dejanji, 
pred katerimi je osnovni patent podeljeval 
varstvo, če so v zvezi s temi določenimi 
dejanji izpolnjeni naslednji pogoji:
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pogoji:

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) proizvodnjo izključno za izvoz v 
tretje države ali

(i) proizvodnjo izključno za izvoz v 
tretje države, kjer se ne uporablja dodatni 
varstveni certifikat; ali

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) proizvodnjo za vstop na trg Unije 
prvi dan po izteku veljavnosti dodatnega 
varstvenega certifikata; ali

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) vsako povezano dejanje, ki je nujno 
potrebno za to proizvodnjo ali dejanski 
izvoz;

(ii) vsako povezano dejanje, ki je nujno 
potrebno za to proizvodnjo, shranjevanje
ali dejanski izvoz;

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
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Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) dejanje izključuje kakršno koli 
dejanje ali dejavnost za namen uvoza 
zdravil ali delov zdravil v Unijo zgolj 
zaradi prepakiranja in ponovnega izvoza.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) oseba, ki proizvaja (v nadaljnjem 
besedilu: proizvajalec), organu iz 
člena 9(1) države članice, v kateri poteka 
proizvodnja (v nadaljnjem besedilu: 
zadevna država članica), informacije iz 
odstavka 3 sporoči najpozneje 28 dni pred 
načrtovanim datumom začetka proizvodnje 
v navedeni državi članici;

(b) oseba, ki proizvaja (v nadaljnjem 
besedilu: proizvajalec), organu iz 
člena 9(1) države članice, v kateri poteka 
proizvodnja (v nadaljnjem besedilu: 
zadevna država članica), informacije iz 
odstavka 3 sporoči najpozneje 60 dni pred 
načrtovanim datumom začetka proizvodnje 
v navedeni državi članici;

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) proizvajalec tudi pisno obvesti 
imetnika certifikata, da je bilo v skladu s 
točko (b) odstavka 2 poslano obvestilo z 
informacijami iz točk (a), (c) in (f) 
odstavka 3 tega člena najpozneje 60 dni 
pred datumom začetka proizvodnje v 
zadevni državi članici in pred katerim koli 
povezanim dejanjem, ki se izvaja pred to 
proizvodnjo in bi bilo sicer prepovedano v 
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okviru varstva, ki ga zagotavlja certifikat;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) obvestilo imetniku certifikata ne 
vsebuje zaupnih ali poslovno občutljivih 
informacij.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) proizvajalec zagotovi, da je na 
zunanjo ovojnino izdelka, ali, kadar 
izdelek nima zunanje ovojnine, na 
njegovo stično ovojnino nameščen logotip 
v obliki iz Priloge -I;

črtano

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) proizvajalec zagotovi, da zdravilo, 
proizvedeno v skladu z odstavkom 2(a) 
tega člena, nima enotnega identifikatorja, 
kot je določeno v členu 3(d) in členu 4 
Delegirane uredbe Komisije 
2016/161/EU1a. Kadar je to primerno, 
imajo pristojni organi dostop do podatkov 
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v arhivih, kot določata 
Direktiva 2011/62/EU in Delegirana 
uredba 2016/161/EU, da se zagotovi 
izpolnjevanje obveznosti proizvajalca.

_______________

1a Delegirana uredba Komisije (EU) 
2016/161 z dne 2. oktobra 2015 o 
dopolnitvi Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z 
določitvijo podrobnih pravil za zaščitne 
elemente na ovojnini zdravil za uporabo v 
humani medicini (UL L 32, 9.2.2016, str. 
1).

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije za namene 
odstavka 2(b) so:

3. Informacije za namene točke (b)
odstavka 2, ki jih morajo vse strani 
obravnavati strogo zaupno, so: 

(a) ime in naslov proizvajalca; (a) ime in naslov proizvajalca;

(b) naslov ali naslovi prostorov, v katerih 
se bo izvajala proizvodnja v zadevni državi 
članici;

(b) zadevna država članica, v kateri 
poteka proizvodnja; 

(c) številka certifikata, podeljenega v 
zadevni državi članici, in identifikacija 
izdelka, z navedbo lastniškega imena, ki ga 
uporablja imetnik navedenega certifikata;

(c) številka zadevnega certifikata, 
podeljenega v zadevni državi članici, in 
identifikacija izdelka, z navedbo 
lastniškega imena, ki ga uporablja imetnik 
tega certifikata;

(d) številka dovoljenja, podeljenega v 
skladu s členom 40(1) 
Direktive 2001/83/ES ali členom 44(1) 
Direktive 2001/82/ES za proizvodnjo 
ustreznega zdravila, če takega dovoljenja 
ni, pa veljavnega certifikata dobre 
proizvodne prakse iz člena 111(5) 
Direktive 2001/83/ES ali člena 80(5) 
Direktive 2001/82/ES, ki zajema prostore, 
v katerih bo potekala proizvodnja;
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(e) načrtovani datum proizvodnje v 
zadevni državi članici;

(f) okvirni seznam s tretjimi državami, v 
katere naj bi se izdelek izvažal.

(f) okvirni seznam s tretjimi državami, v 
katere naj bi se izdelek izvažal.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 469/2009
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Obvestilo, ki se pošlje organu v 
skladu s členom 4(2)(b), navedeni organ 
objavi v 15 dneh od prejema obvestila.

4. Obvestilo, ki se pošlje imetniku 
dodatnega varstvenega certifikata v 
skladu s točko (b) člena 4(2), imetnik 
certifikata obravnava strogo zaupno in ga 
ne uporablja za noben drug namen razen 
za zagotavljanje, da proizvajalec ravna v 
skladu s področjem uporabe in pogoji 
izjeme.

Organ iz člena 9(1) ohrani zaupnost 
obvestila iz točke (b) člena 4(2) in 
informacij iz odstavka 3 ter sprejme 
potrebne ukrepe za ohranjanje te 
zaupnosti.

Organ obvestilo in informacije, ki jih 
vsebuje, razkrije le, če mu takšno razkritje 
naloži sodišče, ki je v skladu z nacionalno 
zakonodajo pristojno za obravnavo tožbe 
zaradi kršitve na podlagi certifikata. 
Sodišče takšno razkritje odredi le, če so 
izpolnjeni vsaj naslednji pogoji:

(a) oseba, ki zahteva razkritje, je imetnik 
certifikata (ali oseba, ki ima v skladu z 
nacionalnim pravom pravico do vložitve 
tožbe zaradi kršitve na podlagi 
certifikata);

(b) proizvajalcu se omogoči, da se udeleži 
postopka in pred sodiščem izrazi svoje 
stališče;

(c) imetnik certifikata je predložil dokaze, 
ki kažejo, da proizvajalec verjetno ni 
izpolnil pogojev iz člena 4(2);
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(d) imetnik certifikata in sodišče sta 
sprejela ustrezne ukrepe za ohranjanje 
zaupnosti obvestila in informacij, ki jih 
vsebuje, ter preprečitev njunega razkritja 
tretjim osebam.
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 469/2009
Priloga -I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) priloga k tej uredbi se vstavi kot 
Priloga -I.

črtano

Obrazložitev

Priloge, ki jo predlaga Komisija, ni treba ohraniti, če bodo črtane zahteve po označevanju, ki
so nepotrebne. Direktiva o ponarejenih zdravilih že določa zadostne zaščitne ukrepe glede 
vstopa zdravil na trg EU.
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Predlog uredbe
Priloga
Uredba (ES) št. 469/2009
Priloga

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Obrazložitev

Priloge, ki jo predlaga Komisija, ni treba ohraniti, če bodo črtane zahteve po označevanju, ki 
so nepotrebne. Direktiva o ponarejenih zdravilih že določa zadostne zaščitne ukrepe glede 
vstopa zdravil na trg EU.
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