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ĪSS PAMATOJUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja uzskata par apsveicamu 
Komisijas priekšlikumu strādāt pie šādas regulas – Obligātās patentu licences farmaceitisko 
produktu ražošanai eksportam uz valstīm, kurām ir sabiedrības veselības aizsardzības 
problēmas. 

Sabiedrības veselības aizsardzības jomas smagās problēmas, ar kurām ir jācīnās jaunattīstības 
valstīs, iespējams, ja ne atrisināt, tad vismaz ierobežot, dodot šādas obligātās licences.

Komisijas priekšlikums ir vērtējams kā pārdomāts mēģinājums, saskaņot jaunattīstības valstu 
vajadzības un patentu īpašnieku aizsargājamās intereses.

Ar sabiedrības veselības problēmām saskaras ne tikai PTO dalībvalstis. Arī citām, mazāk 
attīstītām pasaules valstīm ir jārada iespēja piekļūt grūti pieejamiem farmaceitiskajiem 
produktiem.  

Līdzās tam ir jāatceras, ka obligāto licenču došana vienlaikus ievērojami ietekmē patenta 
īpašnieka īpašuma tiesības. Tādējādi patentu īpašnieki ir jāiesaista kontroles pasākumos, kas 
uzraudzītu šajā regulā noteiktās obligāto licenču sistēmas taisnīgu īstenošanu. Jānodrošina arī 
pieeja šajā nolūkā nepieciešamajai informācijai. 

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja lūdz kompetento Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātie grozījumi1 Parlamenta veiktie grozījumi

Grozījums Nr. 1
6. apsvērums

6) Tā kā šajā regulā iestrādātā obligāto 
licenču sistēma paredz apkarot sabiedrības 
veselības problēmas, regula būtu jāpiemēro 
taisnīgi. To nevajadzētu primāri piemērot 
citu mērķu īstenošanai, ar kuriem 
galvenokārt saprot vienīgi komerciāla 
rakstura mērķus. 

6) Tā kā šajā regulā iestrādātā obligāto 
licenču sistēma paredz apkarot sabiedrības 
veselības problēmas, regula ir jāpiemēro 
taisnīgi. To nekādā gadījumā nedrīkst 
piemērot citu mērķu īstenošanai, ar kuriem 
galvenokārt saprot vienīgi komerciāla 
rakstura mērķus.

  
1 ABl. C ... / Nav vēlpublicēts OV.
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Grozījums Nr. 2
7. apsvērums

7) Farmaceitiskie produkti, kas tiek ražoti 
saskaņā ar šo regulu, būtu jānogādā tiem, 
kam tie ir nepieciešami un tiem, kuriem šie 
produkti ir domāti, nevajadzētu no tiem 
atteikties. Attiecībā par obligātajām 
licencēm, kas tiek izsniegtas saskaņā ar šo 
regulu, būtu jāatrunā skaidri 
priekšnosacījumi licenču ņēmējam; tas 
attiecas gan uz darbībām, ko ietver licence, 
gan uz atbilstoši licencei izgatavoto 
farmaceitisko produktu identifikāciju, gan uz 
valstīm, kurās tiek nogādāti šie 
farmaceitiskie produkti. 

7) Farmaceitiskos produktus, kas tiek ražoti 
saskaņā ar šo regulu, drīkst nogādāt vienīgi
tiem, kam tie ir nepieciešami un tiem, 
kuriem šie produkti ir domāti, nevajadzētu 
no tiem atteikties. Izsniedzot obligātās 
licences saskaņā ar šo regulu, ir jāatrunā 
skaidri priekšnosacījumi licenču ņēmējam; 
tas attiecas gan uz darbībām, ko ietver 
licence, gan uz atbilstoši licencei izgatavoto 
farmaceitisko produktu identifikāciju, gan uz 
valstīm, kurās tiek nogādāti šie 
farmaceitiskie produkti. 

Grozījums Nr. 3.
8. apsvērums

8) Saistībā ar muitas pasākumiem uz ārējās 
robežas būtu jāizstrādā iespējas, lai var veikt 
atbilstošus pasākumus attiecībā uz 
farmaceitiskajiem produktiem, kas izgatavoti 
un pārdoti saskaņā ar obligāto licenci 
izvešanai un kas tomēr tiks atkal ievesti 
Kopienas teritorijā.

8) Saistībā ar muitas pasākumiem uz ārējās 
robežas ir jāizstrādā drošas iespējas, lai var 
veikt atbilstošus pasākumus pret personām, 
kuras ražo un tirgo nelegālus
farmaceitiskos produktus, kas izgatavoti un 
pārdoti saskaņā ar obligāto licenci izvešanai 
un kas tomēr tiks atkal ievesti Kopienas 
teritorijā.

Grozījums Nr. 4
9. apsvērums

9) Lai neradītu labvēlīgus apstākļus 
farmaceitisko produktu pārprodukcijai un 
reimportam, kompetentajām iestādēm jau 
izsniegtās obligātās licences būtu jāakceptē 
saistībā ar tiem pašiem farmaceitiskajiem 
produktiem un uz tām pašām valstīm, 
turpmāk jāakceptē papildus informācija, ko 
ziņo pieteikuma iesniedzējs.

9) Lai neradītu labvēlīgus apstākļus 
farmaceitisko produktu pārprodukcijai un 
reimportam, kompetentajām iestādēm jau 
izsniegtās obligātās licences būtu jāakceptē 
saistībā ar tiem pašiem farmaceitiskajiem 
produktiem un uz tām pašām valstīm, 
turpmāk jāakceptē papildus informācija, ko 
ziņo pieteikuma iesniedzējs. Šajā nolūkā 
nepieciešamie informācijas apmaiņas tīkli 
ir jāizveido vietās, kur to vēl nav.  
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Grozījums Nr. 5
1. panta 1. punkts

Šī regula ietver paņēmienu obligāto patentu 
licenču izsniegšanai un paredz izsniegt 
papildus aizsardzības sertifikātus, kas saistīti 
ar tādu farmaceitisko produktu ražošanu un 
pārdošanu, kas domāti PTO dalībvalstīm, 
kas pretendē uz šiem produktiem un kurās ir 
jāapkaro sabiedrības veselības aizsardzības 
problēmas.

Šī regula ietver paņēmienu obligāto patentu 
licenču izsniegšanai un paredz izsniegt 
papildus aizsardzības sertifikātus, kas saistīti 
ar tādu farmaceitisko produktu ražošanu un 
pārdošanu, kas domāti PTO dalībvalstīm, 
kas pretendē uz šiem produktiem un citām 
jaunattīstības valstīm, kurās ir jāapkaro 
sabiedrības veselības aizsardzības 
problēmas. 

Pamatojums

Papildinājums skaidro to, ka arī valstis, kas nav PTO dalībvalstis, ir pieskaitāmas tām, kurām 
ir tiesības pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem. 

Grozījums Nr. 6
1. panta 2. punkts

Dalībvalstis nosaka, ka katrai personai, kura 
iesniedz pieprasījumu saskaņā ar 5. pantu un 
kura atbilst 5. līdz 8. pantā minētajiem 
priekšnosacījumiem, ir izsniedzama attiecīga 
obligātā licence.  

Dalībvalstis nosaka, ka katrai personai, kura
iesniedz pieprasījumu saskaņā ar 5. pantu un 
kura atbilst 5. līdz 8. pantā minētajiem 
priekšnosacījumiem, ir izsniedzama attiecīga 
obligātā licence, ja vien tiesību īpašnieks 
var pierādīt, ka obligātā licence tiek 
izmantota citu mērķu īstenošanai, ar ko 
galvenokārt saprot vienīgi komerciāla 
rakstura mērķus.  

Pamatojums

Šis papildinājums sniedz licenču devējiem iespēju pārņemt visaptverošu pārbaudes funkciju 
un atklāt iespējamu licences ņēmēja nolūku izmantot licenci tai neatbilstošiem mērķiem.  

Grozījums Nr. 7
2. panta c a daļa (jauna)

c a) ar jēdzienu„cita jaunattīstības valsts“ 
saprot mazāk attīstītas valstis atbilstoši 
oficiālajam Apvienoto Nāciju jaunattīstības 
valstu sarakstam.
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Pamatojums

Papildinājums definē tās valstis, kas nav PTO dalībvalstis, tomēr kas ir jāpieskaita tām 
valstīm, kam ir tiesības pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.  

Grozījums Nr. 8
4. panta 1. a punkts (jauns)

(1 a) bez tam, uz produktiem var pretendēt 
tās valstis, kas nav PTO dalībvalstis, ja:
(a) tām ir tiesības uz oficiālu attīstības 
palīdzību, kā to paredz Ekonomiskās 
attīstības un sadarbības organizācija un j 
(b) tās deklarē nacionāla mēroga 
katastrofālu stāvokli vai citus ārkārtas 
stāvokļa apstākļus, kā arī ja
(c) tās konkrēti nosauc kāda noteikta 
farmaceitiska produkta nosaukumu un 
daudzumu, kas nepieciešams, lai pārvarētu 
ārkārtas stāvokli.

Pamatojums

Papildinājums paplašina to valstu loku, kam ir tiesības pretendēt uz farmaceitiskajiem 
produktiem, atbilstoši Apvienoto Nāciju mērogā spēkā esošajām starptautiskajām normām, 
iekļaujot arī tās jaunattīstības valstis, kas nav PTO dalībvalstis. Arī šīm valstīm, ievērojot 
noteiktus papildus priekšnosacījumus, ir jādod iespēja pretendēt uz farmaceitiskajiem 
produktiem.  

Grozījums Nr. 9
5. panta 2. punkts

2. Ja pieprasījuma iesniedzējs saistībā ar 
vienu un to pašu farmaceitisko produktu 
iesniedz obligātās licences pieprasījumu 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, viņam katrā 
pieprasījumā šis fakts ir jāpiemin un 
atsevišķi jānorāda atbilstošie produktu 
daudzumi un attiecīgās PTO dalībvalstis.

2. Ja pieprasījuma iesniedzējs saistībā ar 
vienu un to pašu farmaceitisko produktu 
iesniedz obligātās licences pieprasījumu 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, viņam katrā 
pieprasījumā šis fakts ir jāpiemin un 
atsevišķi jānorāda atbilstošie produktu 
daudzumi un attiecīgās PTO dalībvalstis vai 
citas jaunattīstības valstis. 

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
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pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Grozījums Nr. 10
5. panta 3. punkta e daļa

e) Importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts 
vai vairākas,

e) Importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts 
vai cita jaunattīstības valsts vai vairākas vai 
citas jaunattīstības valstis,

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem. 

Grozījums Nr. 11
5. panta 3. punkta g daļa

g) Īpašu pieprasījumu apliecinoša 
dokumentācija, ko pieprasījuma 
iesniedzējam iesniedz importētājvalsts, PTO 
dalībvalsts pilnvarots pārstāvis, kā arī 
pieprasītā farmaceitiskā produkta apjoms  

g) Īpašu pieprasījumu apliecinoša 
dokumentācija, ko pieprasījuma 
iesniedzējam iesniedz importētājvalsts, PTO 
dalībvalsts vai citas jaunattīstības valsts
pilnvarots pārstāvis, kā arī pieprasītā 
farmaceitiskā produkta apjoms 

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Grozījums Nr. 12
5. panta 4. punkts

4. Lai paaugstinātu pieprasījuma apstrādes 
efektivitāti, kompetentā iestāde var izdot 
veikt papildus formālus un administratīvi 
tehniskus pasākumus. 

4. Lai paaugstinātu pieprasījuma apstrādes 
efektivitāti, kompetentā iestāde var izdot 
veikt papildus formālus un administratīvi 
tehniskus pasākumus. Šiem pasākumiem 
apjoma ziņā ir jābūt pēc iespējas nelieliem 
un tie nedrīkst lieki kavēt pieprasījuma 
apstrādi.  

Pamatojums

Papildinājums norāda uz to, ka kompetento iestāžu noteikti, lieki veicamie pasākumi nedrīkst 
kavēt obligātās licences izsniegšanu.  
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Grozījums Nr. 13
5. panta 4. a punkts (jauns)

4a. Par pieteikumu uz obligāto licenci 
kompetentā iestāde paziņo tiesību 
īpašniekam 14 dienu laikā.  

Pamatojums

Papildinājums sniedz iespēju tiesību īpašniekam līdzdarboties obligāto licenču izsniegšanas 
procesā un tādējādi stabilizē tiesību īpašnieka pozīciju. 

Grozījums Nr. 14
6. panta 2. punkts

2. Kompetentā iestāde raugās, lai 
pieprasījumā minētais farmaceitisko 
produktu apjoms nepārsniedz to apjomu, ko 
PTO ir pieteikusi importētājvalsts, kas ir 
PTO dalībvalsts, vai vairākas un lai, 
ievērojot Kopienas citas izsniegtas obligātās 
licences, PTO šīs dalībvalsts pieteiktais 
apjoms ievērojami nepārsniedz kopējo 
atļauto farmaceitisko produktu apjomu, kas 
ir atļauts vienai importētājvalstij, kas ir PTO 
dalībvalsts. 

2. Kompetentā iestāde raugās, lai 
pieprasījumā minētais farmaceitisko 
produktu apjoms nepārsniedz to apjomu, ko 
PTO ir pieteikusi importētājvalsts, kas ir 
PTO dalībvalsts, vai vairākas un lai, 
ievērojot Kopienas citas izsniegtas obligātās 
licences, PTO pieteiktais produktu apjoms 
nepārsniedz kopējo atļauto farmaceitisko 
produktu apjomu, kas ir atļauts vienai 
importētājvalstij, kas ir PTO dalībvalsts. 

Pamatojums

Svītrojums atceļ pretrunu ar 8. panta 2. daļu. Obligātās licences ietvaros saražotā 
farmaceitiskā produkta apjoms nedrīkst pārsniegt nepieciešamo, PTO pieteikto, produktu 
apjomu.    

Grozījums Nr. 15
6. panta 2. a punkts (jauns)

2. a) Kompetentā iestāde raugās, lai 
attiecībā uz katru jaunattīstības valsti 1. un 
2. pants tiktu atbilstoši piemērots, t.i. lai šīs 
valstis, ievērojot šajos pantos noteiktos 
priekšnoteikumus, tāpat kā PTO 
dalībvalstis varētu iesniegt pieprasījumu 
obligātās licences saņemšanai.   
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Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums, kas izsaka to valstu loka paplašinājumu, kas ir 
tiesīgas pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem un izskaidro to, ka, lai saņemtu obligātās 
licences, uz pārējām jaunattīstības valstīm, kas nav PTO dalībvalstis, nekādā gadījumā nav 
attiecināmas citas prasības.

Grozījums Nr. 16
7. panta 1. punkts

Pieteikuma iesniedzējam kompetentajai 
iestādei ir ticami jāpierāda savi centieni, 
saņemt tiesību īpašnieka piekrišanu saistībā 
ar atbilstošiem darījuma nosacījumiem, kā 
arī tas, ka šie centieni kādu atbilstošu laika 
periodu bijuši nerezultatīvi.

Pieteikuma iesniedzējam kompetentajai 
iestādei ir ticami jāpierāda savi centieni, 
saņemt tiesību īpašnieka piekrišanu saistībā 
ar atbilstošiem darījuma nosacījumiem, kā 
arī tas, ka šie centieni 60 dienu laikā bijuši 
nerezultatīvi.

Pamatojums

Papildinot normu ar konkrētu laika periodu, tiek novērsts nedrošības aspekts tiesību sakarā, 
kas saistīts ar piemērota termiņa noteikšanu. Termiņš tiek noteikts sarunu vešanai ar tiesību 
īpašnieku par akceptu un novērš obligātās licences izsniegšanas kavēšanu. 

Grozījums Nr. 17
7. panta 2. punkts

Nosakot termiņa piemērotību ir jāņem vērā, 
vai importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts, 
deklarē nacionāla mēroga ārkārtas stāvokli 
vai ziņo par citiem ārkārtīgi steidzamiem 
apstākļiem.  

svītrots

Pamatojums

Nosakot konkrētu termiņu, tiek novērsts nedrošības aspekts tiesību sakarā, kas saistāms ar 
termiņa piemērotības noteikšanu. Termiņš ir piemērots sarunu vešanai ar tiesību īpašnieku 
par akceptu un novērš obligātās licences izsniegšanas kavēšanu.  

Grozījums Nr. 18
8. panta 1. punkts

1. Izsniegtā licence nav neierobežota un to 
nedrīkst nodot trešajam. Tā ietver 2. līdz 8.

1. Izsniegtā licence nav neierobežota un to 
nedrīkst nodot trešajam. Tā ietver 2. līdz 9.
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pantā noteiktos īpašos nosacījumus, kas 
licences ņēmējam ir jāizpilda:

pantā noteiktos īpašos nosacījumus, kas 
licences ņēmējam ir jāizpilda:

Pamatojums

Grozījums skaidro, ka to nosacījumu skaitā, kas jāizpilda licences ņēmējam, ietilpst arī 
atbilstošas kompensācijas izmaksa tiesību īpašniekam. 

Grozījums Nr. 19
8. panta 2. punkts

2. Patentēto ražojumu, kas tiek saražoti uz 
licences pamata, apjoms nedrīkst pārsniegt 
pieteikumā minēto, importētājvalstij, kas ir 
PTO dalībvalsts, nepieciešamo apjomu.

2. Patentēto ražojumu, kas tiek saražoti uz 
licences pamata, apjoms nedrīkst pārsniegt 
pieteikumā minēto, importētājvalstij, kas ir 
PTO dalībvalsts, vai citām jaunattīstības 
valstīm, nepieciešamo apjomu.

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.  

Grozījums Nr. 20
8. panta 3. punkts

3. Licence stingri ierobežo atbilstošā 
farmaceitiskā produkta ražošanu un 
pārdošanu ar mērķi izvest to uz pieteikumā 
minētajām PTO dalībvalstīm. Nevienu 
farmaceitisko produktu, kas saražots uz 
obligātās licences pamata, nedrīkst ne tirgot, 
ne laist apgrozībā ārpus pieprasījumā 
noteikto PTO dalībvalstu teritorijas.  

3. Licence stingri ierobežo atbilstošā 
farmaceitiskā produkta ražošanu un 
pārdošanu ar mērķi izvest to uz pieteikumā 
minētajām PTO dalībvalstīm vai uz citām 
jaunattīstības valstīm. Nevienu 
farmaceitisko produktu, kas saražots uz 
obligātās licences pamata, nedrīkst ne tirgot, 
ne laist apgrozībā ārpus pieprasījumā 
noteikto PTO dalībvalstu vai citu 
jaunattīstības valstu teritorijas.

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Grozījums Nr. 21
8. panta 4. punkts
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4. Farmaceitiskos produktus, kas saražoti uz 
obligātās licences pamata un atbilstoši šai 
regulai, ir skaidri jāmarķē kā farmaceitiski 
produkti ar speciālām etiķetēm vai 
marķējumiem. No citiem produktiem, ko 
izgatavo tiesību īpašnieks, šie farmaceitiskie 
produkti ir jāatšķir, iepakojot tos speciālā 
iepakojumā. Uz iepakojuma un tam 
piederošajā dokumentācijā ir jānorāda, ka 
farmaceitiskais produkts ir obligātās licences 
produkts, kam ir saistoša šī regula; līdzās 
tam, ir jānorāda kompetentās iestādes 
nosaukums un kods, vēl arī skaidri jānorāda, 
ka farmaceitiskais produkts paredzēts vienīgi 
eksportam un pārdošanai atbilstošo 
importētājvalstu, kas ir PTO dalībvalstis, 
teritorijā. Bez tam, farmaceitiskajam 
produktam būtu jābūt īpašā krāsā vai formā, 
izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs pierāda, 
ka īpašā krāsa vai forma padara produktu 
nerealizējamu vai ievērojami ietekmē cenu. 

4. Farmaceitiskos produktus, kas saražoti uz 
obligātās licences pamata un atbilstoši šai 
regulai, ir skaidri jāmarķē kā farmaceitiski 
produkti ar speciālām etiķetēm vai 
marķējumiem. No citiem produktiem, ko 
izgatavo vai pārdod tiesību īpašnieks, šie 
farmaceitiskie produkti ir jāatšķir, iepakojot 
tos speciālā iepakojumā. Tas attiecas uz 
visām vietām, kur tiek tirgots uz licences 
pamata saražotais farmaceitiskais produkts. 
Uz iepakojuma un tam piederošajā 
dokumentācijā ir jānorāda, ka 
farmaceitiskais produkts ir obligātās licences 
produkts, kam ir saistoša šī regula; līdzās 
tam, ir jānorāda atbildīgās iestādes 
nosaukums un kods, vēl arī skaidri jānorāda, 
ka farmaceitiskais produkts paredzēts vienīgi 
eksportam un pārdošanai atbilstošo 
importētājvalstu, kas ir PTO dalībvalstis, vai 
citu jaunattīstības valstu teritorijā. Bez tam, 
farmaceitiskajam produktam būtu jābūt īpašā 
krāsā vai formā, izņemot, ja pieteikuma 
iesniedzējs pierāda, ka īpašā krāsa vai forma 
padara produktu nerealizējamu vai 
ievērojami ietekmē cenu.  

Pamatojums

Lai izvairītos no reimporta, ir lietderīgi, ka uz licences pamata izgatavotie farmaceitiskie 
produkti ievērojami atšķiras no tiesību īpašnieka ražotajiem farmaceitiskajiem produktiem, 
turklāt visās vietās, kur produkti tiek tirgoti.  

Grozījums Nr. 22
8. panta 5. punkta 1. apakšpunkts; ievads

5. Pirms eksportēšanas uz pieprasījumā 
minētājām importētājvalstīm, kas ir PTO 
dalībvalstis, licences saņēmējs mājas lapā 
publisko šādu informāciju: 

5. Pirms eksportēšanas uz pieprasījumā 
minētājām importētājvalstīm, kas ir PTO 
dalībvalstis vai uz citām jaunattīstības 
valstīm, licences saņēmējs mājas lapā 
publisko šādu informāciju:

Pamatojums
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Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Lai veicinātu obligāto licenču pielietojuma pārredzamību un kontroli, ir lietderīgi paziņot 
tiesību īpašniekam ar publiskot informāciju papildinātās mājas lapas adresi un publiskot šo 
adresi arī centrālajā Komisijas mājas lapā.  

Grozījums Nr. 23
8. panta 5. punkta 1. apakšpunkta a daļa 

(a) licences ietvaros piegādājamais produktu 
apjoms un ar produktu apgādājamās PTO 
dalībvalstis;

(a) licences ietvaros piegādājamais produktu 
apjoms un ar produktu apgādājamās PTO 
dalībvalstis vai citas jaunattīstības valstis;

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Lai veicinātu obligāto licenču pielietojuma pārredzamību un kontroli, ir lietderīgi paziņot 
tiesību īpašniekam ar publiskot informāciju papildinātās mājas lapas adresi un publiskot šo 
adresi arī centrālajā Komisijas mājas lapā.

Grozījums Nr. 24
8. panta 5. punkta 2. apakšpunkts

Mājas lapas adresi ir jāpaziņo kompetentajai 
iestādei.

Mājas lapas adresi ir jāpaziņo kompetentajai 
iestādei, Komisijai un tiesību īpašniekiem. 
Komisija publisko adresi savā centrālajā 
mājas lapā.

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Lai veicinātu obligāto licenču pielietojuma pārredzamību un kontroli, ir lietderīgi paziņot 
tiesību īpašniekam ar publiskot informāciju papildinātās mājas lapas adresi un publiskot šo 
adresi arī centrālajā Komisijas mājas lapā.

Grozījums Nr. 25
8. panta 6. punkts

6. Ja uz farmaceitiskajiem produktiem, kas 6. Ja uz farmaceitiskajiem produktiem, kas 
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saistīti ar obligāto licenci, attiecas patenta 
aizsardzība pieprasījumā minētajās 
importētājvalstīs, kas ir PTO dalībvalstis, 
farmaceitiskos produktus drīkst izvest tikai 
ar priekšnosacījumu, ka šīs valstis ir 
izsniegušas obligāto licenci farmaceitisko 
produktu ievešanai un pārdošanai.  

saistīti ar obligāto licenci, attiecas patenta 
aizsardzība pieprasījumā minētajās 
importētājvalstīs, kas ir PTO dalībvalstis, vai 
citās jaunattīstības valstīs, farmaceitiskos 
produktus drīkst izvest tikai ar 
priekšnosacījumu, ka šīs valstis ir 
izsniegušas obligāto licenci farmaceitisko 
produktu ievešanai un pārdošanai.

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem. 

Grozījums Nr. 26
8. panta 7. punkts

7. Licences ņēmējs veic pilnīgu un precīzu 
uzskaiti par visiem saražotajiem 
farmaceitiskajiem produktiem un par 
saistošajiem darījumiem. Pēc pieprasījuma 
licences ņēmējs neatkarīgai trešajai personai, 
par kuru puses ir vienojušās vai kuru 
atsevišķos gadījumos ieceļ attiecīgā iestāde, 
nodrošina pieeju visai dokumentācijai, lai šī 
persona var pārliecināties par to, ka tiek 
ievēroti licences noteikumi, it sevišķi kas 
attiecas par farmaceitiskajiem produktiem 
saistošajiem gala noteikumiem.  

7. Licences ņēmējs veic pilnīgu un precīzu 
uzskaiti par visiem saražotajiem 
farmaceitiskajiem produktiem un par 
saistošajiem darījumiem. Pēc pieprasījuma 
licences ņēmējs tiesību īpašniekam un
neatkarīgai trešajai personai, par kuru puses 
ir vienojušās vai kuru atsevišķos gadījumos 
ieceļ attiecīgā iestāde, nodrošina pieeju visai 
dokumentācijai, lai šī persona var 
pārliecināties par to, ka tiek ievēroti licences 
noteikumi, it sevišķi kas attiecas par 
farmaceitiskajiem produktiem saistošajiem 
gala noteikumiem.  

Pamatojums

Lai veicinātu pārredzamības un kontroles iespēju, ir lietderīgi, ka licences ņēmēji pēc 
vēlēšanās vai pēc vajadzības arī licenci saņēmušām firmām un ražotājiem sniedz pieeju savai 
grāmatvedībai.

Grozījums Nr. 27
8. panta 8. punkts

8. Licences ņēmējam ir jāpierāda 
farmaceitiskā produkta izvešanu ar eksporta 
deklarāciju, ko apliecinājusi atbilstošā 

8. Licences ņēmējam ir jāpierāda 
farmaceitiskā produkta izvešanu ar eksporta 
deklarāciju, ko apliecinājusi atbilstošā 
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muitas pārvalde, bez tam, jāuzrāda 
importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts, 
iestādes izsniegtu izziņu par produkta 
importēšanu vai apgrozībā laišanu; šīs 
izziņas ir jāglabā vismaz trīs gadus. Pēc 
pieprasījuma šos apliecinošos dokumentus ir 
jānodod kompetentās iestādes rīcībā.  

muitas pārvalde, bez tam, jāuzrāda 
importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts, vai 
citas jaunattīstības valsts iestādes izsniegtu 
izziņu par produkta importēšanu vai 
apgrozībā laišanu; šīs izziņas ir jāglabā 
vismaz trīs gadus. Pēc pieprasījuma šos 
apliecinošos dokumentus ir jānodod 
kompetentās iestādes rīcībā. Vēlākais 14 
dienas pēc produktu izvešanas, pēc 
pieprasījuma, arī attiecīgajam tiesību 
īpašniekam ir jāuzrāda attiecīgo 
dokumentāciju . 

Pamatojums

Atbilstoši piedāvātajam grozījumam Nr. 4 jaunattīstības valstu loks paplašinās ārpus PTO 
robežām. Lai no ražotāja pozīcijas uzlabotu kontroles pasākumus, ir lietderīgi tiesību 
īpašniekiem uzrādīt arī izvešanas un muitas dokumentus. 

Grozījums Nr. 28
8. panta 9. punkts

9. Licences ņēmējam ir jāmaksā tiesību 
īpašniekam atbilstošu kompensāciju, ko 
nosaka kompetentā iestāde, turklāt iestāde 
ņem vērā attiecīgās importētājvalsts, kas ir 
PTO dalībvalsts, licencē paredzētā lietojuma 
saimniecisko vērtību. 

9. Licences ņēmējam ir jāmaksā tiesību 
īpašniekam atbilstošu kompensāciju, ko 
nosaka kompetentā iestāde, turklāt iestāde 
ņem vērā attiecīgās importētājvalsts, kas ir 
PTO dalībvalsts, vai citas jaunattīstības 
valsts licencē paredzētā lietojuma 
saimniecisko vērtību. Bez tam, nosakot 
kompensācijas apmēru, kompetentā iestāde 
ņem vērā to, kurā vietā importētājvalsts, 
kas ir PTO dalībvalsts, atrodas pēc 
Apvienoto Nāciju noteiktā Tautas attīstības 
indeksa. 

Pamatojums

Jēdziens „atbilstoša kompensācija“ nav pietiekami konkrēts. Tautas attīstības indeksa 
ņemšana vērā paaugstina paredzamības un tiesību drošības aspektu, nosakot kompensācijas 
apjomu.

Grozījums Nr. 29
10. panta 1. punkta 2. apakšpunkta fa daļa (jauna)

(fa) 8. panta 4. punktā noteiktās pazīmes, 
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ar ko uz licences pamata saražotie 
farmaceitiskie produkti atšķiras no tiesību 
īpašnieka ražotajiem produktiem.

Pamatojums

Komisijai darot zināmas šīs atšķirības, tiek paaugstināta pārredzamība un sniegta palīdzība 
nelikumīgas tirdzniecības un reimporta novēršanai.

Grozījums Nr. 30
10. panta 2. a punkts (jauns)

Lai varētu noritēt informācijas apmaiņa 
starp kompetentajām iestādēm, tiesību 
īpašniekiem un pieteikumu iesniedzējiem, 
Komisija izveido centrālo mājas lapu, kur 
tiek publiskota nepieciešamā informācija

Grozījums Nr. 31
11. panta 2. punkts

2. 1. punkts nav saistošs gadījumā, ja tiek 
veikts atkārtots eksports uz pieprasījumā 
minēto un uz farmaceitiskā produkta 
iepakojuma norādīto PTO dalībvalsti, kas 
iesniegusi piederošos dokumentus vai ja 
produkti tiek pārvesti pārsūtīšanas vai 
muitas procesa ietvaros vai tie tiek nogādāti 
brīvajā zonā ar nolūku, tos atkārtoti izvest uz 
importētājvalsti, kas ir PTO dalībvalsts. 

2. 1. punkts nav saistošs gadījumā, ja tiek 
veikts atkārtots eksports uz pieprasījumā 
minēto un uz farmaceitiskā produkta 
iepakojuma norādīto PTO dalībvalsti vai 
citu jaunattīstības valsti, kas iesniegusi 
piederošos dokumentus vai ja produkti tiek 
pārvesti pārsūtīšanas vai muitas procesa 
ietvaros vai tie tiek nogādāti brīvajā zonā ar 
nolūku, tos atkārtoti izvest uz 
importētājvalsti, kas ir PTO dalībvalsts vai 
uz citu jaunattīstības valsti.

Pamatojums

Grozījums ir redakcionāls pielāgojums attiecībā uz paplašināto to valstu loku, kam ir tiesības 
pretendēt uz farmaceitiskajiem produktiem.

Grozījums Nr. 32
12. panta 1. punkts

1. Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka 
pārkāpjot 11. panta 1. punktu, Kopienas 
teritorijā tiek mēģināts ievest tādus 

1. Ja pastāv pamatotas aizdomas, ka 
pārkāpjot 11. panta 1. punktu, Kopienas 
teritorijā tiek mēģināts ievest tādus 
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farmaceitiskos produktus, kas ir obligātās 
licences objekts atbilstoši šai regulai, muitas 
iestādes atsakās izdot šos produktus vai 
aiztur attiecīgos farmaceitiskos produktus tik 
ilgi, kamēr kompetentā nacionāla mēroga 
iestāde pieņem galīgo lēmumu par šo 
produktu. Neizdošanas vai aizturēšanas 
periods ir maksimāli desmit darbadienas, ja 
vien nepastāv īpaši apstākļi, kas pamato šī 
termiņa pagarinājumu vēl par desmit
darbadienām. Izbeidzoties šim termiņam, 
farmaceitiskie produkti ar nosacījumu, ka ir 
nokārtotas visas muitas formalitātes, tiek 
izdoti. 

farmaceitiskos produktus, kas ir obligātās 
licences objekts atbilstoši šai regulai, muitas 
iestādes atsakās izdot šos produktus vai 
aiztur attiecīgos farmaceitiskos produktus tik 
ilgi, kamēr kompetentā iestāde pieņem 
galīgo lēmumu par šo produktu. 
Kompetentajai iestādei ir tiesības pēc pašas 
iniciatīvas vai atbilstoši tiesību īpašnieka 
vai licences ņēmēja pamatotam 
pieprasījumam pārbaudīt, vai pastāv šādas 
aizdomas. Neizdošanas vai aizturēšanas 
periods ir maksimāli desmit darbadienas, ja 
vien nepastāv īpaši apstākļi, kas pamato šī 
termiņa pagarinājumu vēl par desmit 
darbadienām. Izbeidzoties šim termiņam, 
farmaceitiskie produkti ar nosacījumu, ka ir 
nokārtotas visas muitas formalitātes, tiek 
izdoti.

Pamatojums

Papildinājums skaidri nosaka, kad kompetentā iestāde var uzsākt darbu. Papildinājums 
saskaņo 12. pantu ar saistošo 14. pantu.

Grozījums Nr. 33
12. panta 2. punkts

2. Kompetento nacionāla mēroga iestādi un 
atbilstošā farmaceitiskā produkta ražotāju 
vai eksportētāju nekavējoties informē par 
izdošanas atteikumu vai farmaceitisko 
produktu aizturēšanu un viņu rīcībā tiek 
nodota visa ar šo saistītā pieejamā 
informācija. Informācija tiek sniegta 
atbilstoši ievērojot nacionālās valsts tiesību 
normas par personas datu aizsardzību, par 
darījumu un uzņēmuma noslēpuma, kā arī 
par profesionālā un amata noslēpuma 
neizpaušanu. Importētājam un eventuāli arī 
eksportētājam tiek sniegta iespēja 
kompetentajai attiecīgās valsts mēroga 
iestādei sniegt, viņuprāt, lietderīgu 
informāciju par farmaceitiskajiem 
produktiem.

2. Kompetento iestādi un atbilstošā 
farmaceitiskā produkta ražotāju vai 
eksportētāju nekavējoties informē par 
izdošanas atteikumu vai farmaceitisko 
produktu aizturēšanu un viņu rīcībā tiek 
nodota visa ar šo saistītā pieejamā 
informācija. Informācija tiek sniegta 
atbilstoši ievērojot nacionālās valsts tiesību 
normas par personas datu aizsardzību, par 
darījumu un uzņēmuma noslēpuma, kā arī 
par profesionālā un amata noslēpuma 
neizpaušanu. Importētājam un eventuāli arī 
eksportētājam tiek sniegta iespēja 
kompetentajai iestādei sniegt, viņuprāt, 
lietderīgu informāciju par farmaceitiskajiem 
produktiem.
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Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir veikt terminoloģisku pielāgojumu pārējam regulas tekstam, kur 
atsevišķās vietās tiek ņemtas vērā kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 34
12. panta 4. punkts

4. Ja attiecīgās valsts mēroga kompetentā 
iestāde konstatē, ka farmaceitiskie produkti, 
ko muitas iestādes ir atteikušās izdot vai ir 
aizturējušas, neatbilst 11. panta 1. punktam 
par importu Kopienas teritorijā, tā veic 
nepieciešamos drošības pasākumus, lai 
pārliecinātos, ka šie farmaceitiskie produkti 
atbilstoši nacionālās valsts tiesību normām 
tiek izņemti un iznīcināti. 

4. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka 
farmaceitiskie produkti, ko muitas iestādes ir 
atteikušās izdot vai ir aizturējušas, neatbilst 
11. panta 1. punktam par importu Kopienas 
teritorijā, tā veic nepieciešamos drošības 
pasākumus, lai pārliecinātos, ka šie 
farmaceitiskie produkti atbilstoši nacionālās 
valsts tiesību normām tiek izņemti un 
iznīcināti.

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir veikt terminoloģisku pielāgojumu pārējam regulas tekstam, kur 
atsevišķās vietās tiek ņemtas vērā kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 35
12. panta 5. punkts

5. Ja, turpinot pārbaudes, kompetentā 
attiecīgās valsts mēroga iestāde konstatē, ka 
farmaceitiskie produkti, ko muitas iestādes ir 
atteikušās izdot vai ir aizturējušas, atbilst 11. 
panta 1. punktam, muitas iestāde izdod 
rīkojumu par farmaceitisko produktu 
izdošanu saņēmējam, līdzko ir nokārtotas 
visas muitas formalitātes. 

5. Ja, turpinot pārbaudes, kompetentā iestāde 
konstatē, ka farmaceitiskie produkti, ko 
muitas iestādes ir atteikušās izdot vai ir 
aizturējušas, atbilst 11. panta 1. punktam, 
muitas iestāde izdod rīkojumu par 
farmaceitisko produktu izdošanu 
saņēmējam, līdzko ir nokārtotas visas muitas 
formalitātes.

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir veikt terminoloģisku pielāgojumu pārējam regulas tekstam, kur 
atsevišķās vietās tiek ņemtas vērā kompetentās iestādes.

Grozījums Nr. 36
12. panta 6. punkts

6. Kompetentā attiecīgās valsts a mēroga 6. Kompetentā iestāde ziņo Komisijai par 
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iestāde ziņo Komisijai par visiem lēmumiem 
saistībā ar produktu izņemšanu vai 
iznīcināšanu, kas pieņemti saskaņā ar šo 
regulu. 

visiem lēmumiem saistībā ar produktu 
izņemšanu vai iznīcināšanu, kas pieņemti 
saskaņā ar šo regulu.

Pamatojums

Šī grozījuma nolūks ir veikt terminoloģisku pielāgojumu pārējam regulas tekstam, kur 
atsevišķās vietās tiek ņemtas vērā atbildīgās iestādes.  

Grozījums Nr. 37
16. panta 1. punkts

1. Ja pieteikums uz obligātās licences 
saņemšanu attiecas uz kādu Direktīvas 
2001/83/EK 6. pantā atļautu farmaceitisko 
produktu, tad Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas Nr. 726/2004 (EK) 24. 
panta 4. un 5. punkts, kā arī 14. panta 4. 
un 5. punkts nav saistoši.

svītrots

Šī panta kontekstā un neievērojot Regulas 
2001/83/EK 10. panta 1. punktu, 
pieteikuma iesniedzējam nav pienākuma 
uzrādīt pirmsklīnisku vai klīnisku 
izmēģinājumu rezultātus, ja viņš var 
pierādīt, ka attiecīgais produkts ir patentēts 
medikaments, kam jau ir vai tiek piešķirta 
atļauja saskaņā ar šīs regulas 6. pantu vai 
Regulas (EK) Nr. 726/2004 3. pantu.

Pamatojums

Esošajā Komisijas projektā tiek attiecībā par obligātajām licencēm mēģināts ietvert normu, 
kas regulē produkta tirgus atļauju izsniegšanu Eiropas Savienībā. Tas vērtējams ne tikai kā 
paviršs, pamatojoties uz to, ka galvenais un vienīgais, šādā veidā saražoto farmaceitisko 
produktu, pielietojums ir atsevišķu jaunattīstības valstu tirgus, bet tas arī nesaskan ar 
Regulas 726/2004 (EK) normām, kuru 58. pants atkārtojas 2. daļā.

Grozījums Nr. 38
16. a pants (jauns)

16. a pants
Patents neietekmē ražošanu, glabāšanu, 
lietošanu vai produkta izmantošanu 



PA\555323LV.doc 19/19 PE 353.621v01-00

Ārējais tulkojums LV

klīniskos izmēģinājumos vai patentēta 
jaunuma pārdošanu, ja vien šīs darbības 
tiek veiktas vienīgi ar mērķi izsniegt 
obligāto licenci šīs regulas izpratnē. 16. 
pants netiek grozīts.

Pamatojums

Ieviešot t.s. "Bolar Provision" testi un izmēģinājumi, kas veicami, lai farmaceitiskajam 
produktam tiktu piešķirta atļauja, un no tā izrietošās praktiskās prasības nav uzskatāmas par 
tādām, kas ietekmē patentu. Fakts, ka šāda norma trūkst, noved pie tā, ka darbs pie jaunu 
medikamentu izstrādes ārpus Eiropas norit valstīs, kur šāda norma ir. Tādējādi Kopienā tiek 
zaudētas darba vietas. Tā kā starptautiskā mērogā medikamentu izstrāde patenta aizsardzības 
ietvaros ir atļauta, tiesību īpašnieku patentu aizsardzība de facto netiek ierobežota. 
Papildinājums saskan ar ES Direktīvu 2004/27/EK, kas arī paredz ieviest t. s. "Bolar 
provision". Ar šo tiek panākts terminoloģisks pielāgojums attiecībā pret pārējo regulas tekstu, 
kur attiecīgās vietās atsaucas uz kompetento iestādi.
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