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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Täiendava viieaastase perioodi 
kehtestamisega tahetakse määrusega (EL) 
nr 469/2009 edendada liidus ravimite 
väljatöötamiseks vajalikke teadusuuringuid 
ja innovatsiooni ning hoida ära 
ravimiuuringute üleviimine liidust välja 
riikidesse, kes pakuvad paremat kaitset.

(2) Viieaastase täiendava kaitse 
perioodi kehtestamisega tahetakse 
määrusega (EL) nr 469/2009 edendada 
liidus ravimite väljatöötamiseks vajalikke 
teadusuuringuid ja innovatsiooni ning 
aidata kaasa ravimiuuringute üleviimise 
ärahoidmisele liidust välja riikidesse, kes 
pakuvad paremat kaitset, tagades samal 
ajal ravimite kättesaadavuse liidus.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite õigeaegne 
sisenemine liidu turule on oluline 
konkurentsi suurendamiseks, hindade 
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alandamiseks ja tervishoiusüsteemide 
kestlikkuse tagamiseks. Määruse (EÜ) nr 
469/2009 muutmine, et võimaldada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite ekspordiks ja ladustamiseks 
tootmist, et võimaldada neil siseneda liidu 
turule siis, kui patent aegub, ei tohiks olla 
vastuolus intellektuaalomandi õigustega, 
mis jäävad liikmesriikides uuenduse, 
konkurentsivõime ja kasvu nurgakiviks. 
Käesolev määrus ei tohiks mõjutada 
patendi kehtivusajal turustamise 
ainuõiguse kestust, mida kinnitab asjaolu, 
et pärast aegumist on lubatud viivitamatu 
import, kuid mis kujutab endast 
konkurentsipiiranguid Euroopa 
analoogravimite tootjate jaoks. 
Käesolevas määruses tuleks võtta arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
väljendatud muret seoses sellega, et on 
üha rohkem näiteid turutõrgete kohta 
mitmes liikmesriigis, kus tõhusate ja 
taskukohaste oluliste ravimite 
kättesaadavus patsientidele on ohus väga 
kõrge ja jätkusuutmatu hinnataseme 
tõttu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Alates määruse (EÜ) nr 469/2009 
vastuvõtmisest 1992. aastal on turud väga 
palju edasi arenenud ning on toimunud 
märkimisväärne analoogravimite, eelkõige 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootmise 
tõus, seda eelkõige kolmandates riikides, 
kus kaitse puudub või on kehtivuse 
kaotanud.

(3) Alates määruse (EÜ) nr 469/2009 
vastuvõtmisest 1992. aastal on turud väga 
palju edasi arenenud ning on toimunud 
märkimisväärne analoogravimite, eelkõige 
sarnaste bioloogiliste ravimite ja 
toimeainete tootmise tõus, seda eelkõige 
väljaspool liitu asuvates riikides (nn 
kolmandates riikides), kus kaitse puudub 
või on kehtivuse kaotanud.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Ravimid on üks tervishoiu 
tugisambaid, mitte pelgalt 
kauplemisobjekt. Oluliste ravimite 
puudulik kättesaadavus ja uuenduslike 
ravimite kõrged hinnad on suureks ohuks 
nii patsientidele kui ka riikide 
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Nõukogu rõhutas oma 17. juuni 
2016. aasta järeldustes liidu ja selle 
liikmesriikide farmaatsiasüsteemides 
tasakaalu tugevdamise kohta, kui tähtis 
on analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite kiire kättesaadavus, 
et hõlbustada ravimiravi kättesaadavust 
patsientidele ja parandada riikide 
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Asjaolu, et täiendava kaitse 
tunnistuse antava kaitse suhtes ei ole 
määruses (EÜ) nr 469/2009 ühtegi erandit 
kehtestatud, on tahtmatult viinud selleni, et 
liidus asutatud analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tootjad ei saa neid 
tooteid valmistada isegi üksnes selliste 
kolmandate riikide turgudele 
eksportimiseks, kus sellist kaitset ei ole või 

(4) Asjaolu, et täiendava kaitse 
tunnistuse antava kaitse suhtes ei ole 
määruses (EÜ) nr 469/2009 ühtegi erandit 
kehtestatud, on tahtmatult viinud selleni, et 
liidus asutatud analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tootjad ei saa neid 
tooteid liidus valmistada, et siseneda liidu 
turule kohe pärast tunnistuse kehtivusaja 
lõppu (EL – esimesel päeval sisenemine) 
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kus see on kehtivuse kaotanud. Teine 
soovimatu tagajärg on see, et 
tunnistusega antud kaitse raskendab 
nende tootjate sisenemist liidu turule kohe 
pärast tunnistuse kehtivusaja lõppu, sest 
nad ei jõua enne tunnistusega antud kaitse 
lõppemist tootmisvõimsust välja arendada 
vastupidiselt kolmandates riikides 
asuvatele tootjatele, kus kaitset ei ole või 
see on kehtivuse kaotanud.

ja/või eksportida kolmandatesse 
riikidesse, kus kaitset ei ole või see on 
kehtivuse kaotanud, sest nad ei jõua enne 
tunnistusega antud kaitse lõppemist 
tootmisvõimsust välja arendada 
vastupidiselt kolmandates riikides 
asuvatele tootjatele, kus kaitset ei ole või 
see on kehtivuse kaotanud.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) See paneb liidus asutatud 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite tootjad väga ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda võrreldes nendega, 
kes asuvad kolmandates riikides, kus 
kaitsetase on madalam või puudub üldse.

(5) See paneb liidus asutatud 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite tootjad väga ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda võrreldes nendega, 
kes asuvad kolmandates riikides, kus 
kaitsetase on madalam või puudub üldse 
või kus kaitse on aegunud. Seepärast on 
hädavajalik, et Euroopa Liit looks 
tasakaalu ühelt poolt oma territooriumil 
ja kolmandates riikides toimuva 
tootmistegevuse jaoks võrdsete tingimuste 
tagamise ning teiselt poolt selle vahel, et 
liidu turul oleks tagatud tunnistuse 
omanike ainuõigused.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Ilma sekkumiseta võib 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite tootmise elujõulisus liidus ohus 
olla, mis mõjutab liidu ravimitööstust 
tervikuna. 

(6) Ilma sekkumiseta võib 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite tehaste elujõulisus liidus ohus 
olla, mis mõjutab liidu ravimitööstust 
tervikuna, mis omakorda võib mõjutada 
kogu siseturu toimimist potentsiaalsete 
uute ärivõimaluste kao ja liidu tasandil 
tehtavate investeeringute vähenemise ning 
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uute töökohtade loomise takistamise tõttu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada, et Euroopa Liidus asutatud 
tootjad suudavad edukalt konkureerida 
kolmandate riikide turgudel, kus täiendav 
kaitse puudub või on aegunud. Eesmärk on 
täiendada liidu kaubanduspoliitika 
eesmärki tagada liidus asuvatele 
ravimitootjatele avatud turud. Kaudne 
eesmärk on luua nendele tootjatele 
paremad võimalused sisenemiseks liidu 
turule vahetult pärast täiendava kaitse 
tunnistuse aegumist. Samuti aitaks see 
kaasa ravimite kättesaadavuse 
parandamisele liidus, aidates tagada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite kiirema turule jõudmise pärast 
asjakohase tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist.

(7) Käesoleva määruse eesmärk on 
edendada analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tootjate 
konkurentsivõimet liidus, toetada 
majanduskasvu ja töökohtade loomist 
siseturul ning aidata kaasa laialdasemale 
toodete tarnimisele ühetaolistel 
tingimustel. See aitab tootjatel edukalt 
konkureerida kolmandate riikide turgudel, 
kus täiendav kaitse puudub või on 
aegunud, ning tagada analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite liidu turule 
sisenemine kohe esimesel päeval pärast 
asjaomase täiendava kaitse tunnistuse 
aegumist. See peaks samuti täiendama 
liidu kaubanduspoliitika eesmärki tagada 
liidus asuvatele ravimi- või toimeainete 
tootjatele avatud turud. See looks nendele 
tootjatele paremad võimalused 
sisenemiseks liidu turule vahetult, nimelt 
kohe esimesel päeval pärast asjaomase 
täiendava kaitse tunnistuse aegumist. 
Samuti aitaks see kaasa ravimite 
kättesaadavuse parandamisele liidus, 
aidates tagada analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite kiirema turule 
jõudmise pärast asjaomase tunnistuse 
kehtivusaja lõppemist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nendel konkreetsetel ja piiratud 
juhtudel ning selleks, et luua võrdsed 

(8) Sellistel konkreetsetel ja piiratud 
juhtudel ning selleks, et luua võrdsed 
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tingimused liidus asuvatele tootjatele ja 
kolmanda riigi tootjatele, on asjakohane 
piirata täiendava kaitse tunnistusega 
antud kaitset nii, et võimaldada üksnes 
ekspordiks kolmandatesse riikidesse 
mõeldud tootmist ja kõiki tootmiseks ja 
tegelikuks ekspordiks vältimatult vajalikke 
tegevusi.

tingimused liidus asuvatele tootjatele ja 
kolmanda riigi tootjatele, on asjakohane 
kõrvaldada täiendava kaitse tunnistuse 
tahtmatu mõju, kuid mitte kahjustada 
samal ajal mõne teise liikmesriigi patenti 
või intellektuaalomandi õigust, et 
võimaldada analoogravimite, sarnaste 
bioloogiliste ravimite ja toimeainete 
valmistamist kolmandatesse riikidesse 
eksportimise ja liidu turule sisenemise 
eesmärgil kohe pärast asjaomase 
täiendava kaitse tunnistuse aegumist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Erand peaks hõlmama ravimi 
valmistamist, sealhulgas sellise ravimi 
valmistamist, mis vastab liikmesriigi 
territooriumil täiendava kaitse tunnistusega 
kaitstud ravimile, mis on ette nähtud 
üksnes ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse, ning samuti valmistaja või 
temaga lepingulistes suhetes olevate 
kolmandate isikute toiminguid tarneahela 
mõlemas otsas, kui selliste toimingute 
jaoks oleks muul juhul vaja tunnistuse 
omaniku luba ja kui sellised toimingud on 
ekspordiks tootmiseks või tegelikuks 
ekspordiks vältimatult vajalikud. Sellised 
toimingud võivad näiteks hõlmata 
täiendava kaitse tunnistusega kaitstud 
ravimile vastava ravimi tootmiseks 
vajalike toimeainete tarnimist ja importi 
või toote ajutist ladustamist või üksnes 
kolmandatesse riikidesse eksportimise 
eesmärgil tehtavat reklaami.

(9) Erand peaks hõlmama ravimi 
valmistamist ja selle tulemusena saadud 
toote valmistamist, mis on mõlemad 
liikmesriigi territooriumil täiendava kaitse 
tunnistusega kaitstud ning ette nähtud 
ekspordiks kolmandatesse riikidesse või 
laskmiseks liidu turule pärast tunnistuse 
aegumist.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Erand ei tohiks hõlmata üksnes 
ekspordiks ette nähtud toote otsest ega 
kaudset ekspordijärgset laskmist 
liikmesriigi turule, kus täiendava kaitse 
tunnistus jõus on, ega taasimportimist 
liikmesriigi turule, kus tunnistus kehtiv on. 
Samuti ei tohiks erand hõlmata ühtegi 
toimingut ega tegevust, mille eesmärk on 
ravimite või ravimikomponentide import 
liitu pelgalt ümberpakendamiseks ja 
reeksportimiseks.

(10) Erand ei tohiks hõlmata üksnes 
ekspordiks kolmandatesse riikidesse või 
esimesel päeval pärast tunnistuse 
aegumist liidu turule laskmiseks ette 
nähtud ravimi laskmist liikmesriigi turule, 
kus täiendava kaitse tunnistus jõus on, ega 
ravimi taasimportimist liikmesriigi turule, 
kus tunnistus kehtiv on. Samuti ei tohiks 
erand hõlmata ühtegi toimingut ega 
tegevust, mille eesmärk on toodete või 
ravimite import liitu pelgalt 
ümberpakendamiseks ja reeksportimiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Piirates erandi ulatust väljaspool liitu 
eksportimise eesmärgil valmistamise ning 
selliseks valmistamiseks või tegelikuks 
ekspordiks vältimatult vajalike 
toimingutega, ei satu käesoleva määrusega 
kehtestatav erand põhjendamatult vastuollu 
toote tavapärase kasutamisega 
liikmesriigis, kus tunnistus jõus on, ega 
piira põhjendamatult tunnistuse omaniku 
seaduslikke huve, võttes arvesse 
kolmandate isikute seaduslikke huve.

(11) Piirates erandi ulatust kolmandatesse 
riikidesse eksportimise ja esimesel päeval 
pärast tunnistuse aegumist liidu turule 
laskmise eesmärgil valmistamisega, ei 
tohiks käesoleva määrusega kehtestatav 
erand sattuda põhjendamatult vastuollu 
toote tavapärase kasutamisega 
liikmesriigis, kus tunnistus jõus on, ega 
piirata põhjendamatult tunnistuse omaniku 
seaduslikke huve, võttes samal ajal arvesse 
kolmandate isikute seaduslikke huve.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaks erand hõlmama kaitsemeetmeid, 
mis aitavad täiendava kaitse tunnistuse 
omanikul talle antud kaitset liidus 
jõustada ning vähendada ravimi 
ebaseadusliku ümbersuunamise ohtu liidu 

(12) Erandiga peaksid kaasnema 
tõhusad ja proportsionaalsed 
kaitsemeetmed, mille eesmärk on aidata 
täiendava kaitse tunnistuse omanikul 
kontrollida vastavust käesolevas määruses 
sätestatud tingimustele. Need 
kaitsemeetmed ei tohiks avaldada 
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turule tunnistuse kehtivuse ajal. negatiivset mõju ettevõtjate vahelisele 
konkurentsile ning peaksid võimaldama 
erandit tulemuslikult kasutada, ilma et 
kahjustataks selle peaeesmärgi 
saavutamist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada ühekordne nõue isikule, kes 
valmistab toodet üksnes ekspordiks, et see 
isik esitaks asjaomast teavet asutusele, kes 
väljastas täiendava kaitse tunnistuse 
liikmesriigis, kus ravimit on kavas 
valmistada. Teave tuleb esitada enne, kui 
ravimi valmistamist selles liikmesriigis 
alustatakse. Valmistamine ja seotud 
toimingud, sealhulgas need, mida tehakse 
muus kui ravimi valmistamise 
liikmesriigis, juhul kui toode on 
tunnistusega kaitstud ka selles 
liikmesriigis, kuuluvad erandi alla üksnes 
siis, kui valmistaja on saatnud selle teatise 
selle liikmesriigi pädevale tööstusomandi 
kaitse asutusele (või muule määratud 
asutusele), kus ravimit valmistatakse. 
Ühekordne asutuse teavitamise kohustus 
peaks kehtima igas liikmesriigis, kus 
toodet on kavas valmistada, nii seoses 
valmistamise kui ka seotud toimingutega, 
olenemata sellest, kas need toimingud 
leiavad aset selles või mõnes teises 
liikmesriigis. Läbipaistvuse huvides ja 
selleks, et teavitada tunnistuse omanikku 
valmistaja kavatsustest, peaks amet olema 
kohustatud selle teabe avaldama.

(13) Selleks tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada nõue valmistajale, nimelt liidus 
asutatud juriidilisele isikule, kelle nimel 
toimub toote või seda toodet sisaldava 
ravimi valmistamine ekspordiks 
kolmandatesse riikidesse või liidu turule 
laskmiseks pärast tunnistuse aegumist, 
kaasa arvatud võimalus, et see juriidiline 
isik tegeleb valmistamisega ise, et see isik 
peab esitama asjaomase teabe asutusele, 
kes väljastas täiendava kaitse tunnistuse 
liikmesriigis, kus ravimit on kavas 
valmistada. Liidus asuva valmistaja 
ülesanne on kontrollida, et ekspordiriigis 
kaitset ei ole või see on aegunud või kas 
selle suhtes kohaldatakse selles riigis 
mingeid piiranguid või erandeid. Selleks 
tuleks ette näha asutuse teavitamise ühtne 
vorm. Teave tuleb esitada enne, kui ravimi 
valmistamist selles liikmesriigis 
alustatakse. Valmistamine peaks kuuluma 
erandi alla üksnes siis, kui valmistaja on 
saatnud selle teate liikmesriigi pädevale 
tööstusomandi kaitse asutusele (või muule 
määratud asutusele), kus ravimit 
valmistatakse, ja on teatanud täiendava 
kaitse tunnistuse omanikule valmistaja 
nime ja aadressi ning tunnistuse numbri 
selles liikmesriigis. Valmistamisest tuleks 
teatada. Kui valmistamine toimub rohkem 
kui ühes liikmesriigis, tuleks nõuda teate 
esitamist kõigis nendes liikmesriikides. 
Läbipaistvuse huvides peaks asutus olema 
kohustatud avaldama asjaomase toote või 
ravimi tunnistuse numbri. Asutusele 
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edastatud teatavat konfidentsiaalset või 
tundlikku äriteavet ei tohiks avaldada, 
kuid seda võib esitada üksnes kohtu või 
muu pädeva asutuse taotluse korral.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Ilma et see piiraks konfidentsiaalse 
teabe või tundliku äriteabe kaitset, peaks 
valmistaja kirjalikult teavitama oma 
kavatsusest valmistada erandi kohast 
toodet ka tunnistuse omanikku. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks sellele tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada valmistajale erandi 
tegemise tingimusena teatavad 
hoolsuskohustuse nõuded. Valmistaja 
peaks olema kohustatud asjakohaste 
vahendite, eelkõige lepinguliste vahendite 
kaudu teavitama oma tarneahelasse 
kuuluvaid isikuid sellest, et toote suhtes 
kehtivad käesoleva määrusega kehtestatud 
erandid ja et toode on ette nähtud üksnes 
ekspordiks. Valmistaja, kes seda 
hoolsuskohustust ei täida, ei saa erandit 
kasutada. Samuti ei saa erandit kasutada 
ükski kolmas isik, kes teostab seotud 
toimingut selles või mõnes muus 
liikmesriigis, kus toode on tunnistusega 
kaitstud, ning asjaomase tunnistuse 
omanikul on õigus talle tunnistusega antud 
õigusi jõustada.

(14) Lisaks sellele tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada valmistajale erandi 
tegemise tingimusena teatavad 
hoolsuskohustuse nõuded. Valmistaja 
peaks olema kohustatud asjakohaste ja 
dokumenteeritud vahendite, eelkõige 
lepinguliste vahendite kaudu teavitama 
oma tarneahelasse kuuluvaid isikuid 
sellest, et toote suhtes kehtivad käesoleva 
määrusega kehtestatud erandid ja et toode 
on ette nähtud ekspordiks ja/või kohe 
esimesel päeval liidu turule laskmiseks. 
Valmistaja, kes seda hoolsuskohustust ei 
täida, ei saa erandit kasutada ning 
asjaomase tunnistuse omanikul on õigus 
talle täiendava kaitse tunnistusega antud 
õigusi jõustada.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
liidu meetmete kohaldamist, mille eesmärk 
on rikkumiste ärahoidmine ja 
intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/48/EÜ5 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 608/20136 
jõustamine.

(17) Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
liidu meetmete kohaldamist, mille eesmärk 
on rikkumiste ärahoidmine ja 
intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2004/48/EÜ5 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 608/20136 
jõustamine. Lisaks nähtuks ravimi puhul, 
mis on märgistatud aktiivse ainulaadse 
identifikaatoriga vastavalt komisjoni 
delegeeritud määruse (EL) 2016/1616a 
artikli 3 punktile d, et see ravim ei ole 
mõeldud üksnes ekspordiks 
kolmandatesse riikidesse. Seetõttu tuleks 
käesoleva määrusega keelata sellised 
ravimid, mis on ette nähtud üksnes 
ekspordiks kolmandatesse riikidesse ja 
millel on vastav aktiivne ainulaadne 
identifikaator. Seda keeldu ei kohaldata 
ravimite suhtes, mis on mõeldud 
ladustamiseks kohe esimesel päeval pärast 
tunnistuse aegumist liidu turule laskmise 
eesmärgil.

__________________ __________________
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta (ELT L 157, 30.4.2004, lk 45).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta (ELT L 157, 30.4.2004, lk 45).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 
2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, mis 
käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse 
tagamist tollis (ELT L 181, 29.6.2013, lk 
15).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 
2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, mis 
käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse 
tagamist tollis (ELT L 181, 29.6.2013, lk 
15).
6a Komisjoni 2. oktoobri 2015. aasta 
delegeeritud määrus (EL) 2016/161, 
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ 
üksikasjalike eeskirjade kehtestamisega 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
välispakendil olevate turvaelementide 
kohta (ELT L 32, 9.2.2016, lk 1).



PE637.728/ 11

ET

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tagamaks et juba kehtiva täiendava 
kaitse tunnistuse omanikke ei jäeta ilma 
nende õigustest, tuleks käesolevat määrust 
kohaldada ainult nende tunnistuste 
suhtes, mis on antud jõustumisjärgsel 
kindlaksmääratud kuupäeval või pärast 
seda, olenemata sellest, millal tunnistuse 
saamise taotlus esmakordselt esitati. 
Kindlaksmääratud kuupäev peaks andma 
taotlejatele ja muudele asjaomastele 
turuosalistele mõistliku aja, et kohaneda 
muutunud õigusliku kontekstiga ning teha 
õigeaegselt asjakohased investeeringud ja 
otsused tootmispaiga asukoha suhtes. 
Kuupäev peaks jätma ka ametiasutustele 
piisava aja kehtestada asjakohane kord 
valmistamise kavatsuste teatiste saamiseks 
ja avaldamiseks ning nad peaksid 
nõuetekohaselt arvesse võtma menetluses 
olevaid tunnistuse saamise taotlusi.

(19) Käesolevat määrust tuleks 
kohaldada ainult nende tunnistuste 
suhtes, mille aluspatendi kehtivus lõppes 
1. jaanuaril 2021 või pärast seda. Selle 
kuupäeva puhul võetakse arvesse vajadust 
näha ette piisavalt pikk üleminekuperiood 
tagamaks, et täiendava kaitse tunnistuse 
omanikud ei jääks omandatud õigustest 
ilma, ning see peaks andma taotlejatele ja 
muudele asjaomastele turuosalistele 
mõistliku aja, et kohaneda muutunud 
õigusliku kontekstiga ning teha õigeaegselt 
asjakohased investeeringud ja otsused 
tootmispaiga asukoha suhtes. See kuupäev 
peaks jätma ka ametiasutustele piisava aja 
kehtestada asjakohane kord valmistamise 
kavatsuste teatiste saamiseks ja 
avaldamiseks ning nad peaksid 
nõuetekohaselt arvesse võtma menetluses 
olevaid tunnistuse saamise taotlusi.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19a) Käesoleval määrusel ei tohiks olla 
tagasiulatuvat mõju.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks käesolevat määrust (20) Komisjon peaks käesolevat määrust 
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hindama. Vastavalt Euroopa Parlamendi, 
Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa 
Komisjoni 13. aprilli 2016. aasta paremat 
õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe7 
punktile 22 peaks see hinnang põhinema 
viiel kriteeriumil – tõhusus, tulemuslikkus, 
asjakohasus, ühtsus ja lisaväärtus – ning 
looma aluse võimalike edasiste meetmete 
mõju hindamiseks. Hindamises tuleks 
arvesse võtta eksporti väljapoole liitu ning 
analoogravimite ja eelkõige sarnaste 
bioloogiliste ravimite võimet siseneda liidu 
turule võimalikult kiiresti pärast tunnistuse 
aegumist. Eelkõige tuleks hindamise 
raames üle vaadata erandi tõhusus, pidades 
silmas eesmärki taastada analoogravimite 
ja sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele 
liidus võrdsed võimalused ning kõnealuste 
ravimite kiirem turule sisenemine pärast 
tunnistuse aegumist. Samuti tuleks uurida, 
millist mõju avaldab erand tunnistuse 
omanikele uuenduslike ravimite 
teadusuuringute ja tootmise osas liidus 
ning leida õige tasakaal eri huvide vahel, 
sealhulgas rahvatervise huvid.

korrapäraselt hindama. Arvestades 
ravimite kättesaadavuse ja taskukohasuse 
ülimat tähtsust rahvatervise ja avaliku 
sektori kulutuste seisukohast, on 
käesoleva määruse korrapärane 
hindamistsükkel põhjendatud. Vastavalt 
Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni 13. aprilli 
2016. aasta paremat õigusloomet käsitleva 
institutsioonidevahelise kokkuleppe7 
punktile 22 peaks see hinnang põhinema 
viiel kriteeriumil – tõhusus, tulemuslikkus, 
asjakohasus, ühtsus ja lisaväärtus – ning 
looma aluse võimalike edasiste meetmete 
mõju hindamiseks. Hindamises tuleks 
arvesse võtta täiendava kaitse tunnistuste 
süsteemi mõju taskukohaste ravimite 
kättesaadavusele ja erandit, sealhulgas 
eksporti väljapoole liitu ning 
analoogravimite ja eelkõige sarnaste 
bioloogiliste ravimite võimet siseneda liidu 
turule võimalikult kiiresti pärast tunnistuse 
aegumist. Sellise korrapärase hindamise 
käigus tuleks samuti käsitleda käesoleva 
määruse mõju liidus asutatud valmistajate 
tootmisele liidus lattu tootmiseks liidu 
turule sisenemiseks esimesel päeval pärast 
tunnistuse aegumist. Sellega seoses oleks 
oluline kindlaks teha, kas varem 
väljaspool liitu aset leidnud tootmine on 
viidud üle liidu territooriumile. Eelkõige 
tuleks hindamise raames üle vaadata erandi 
tõhusus, pidades silmas eesmärki taastada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite tootjatele liidus võrdsed 
võimalused ning kõnealuste ravimite 
kiirem turule sisenemine pärast tunnistuse 
aegumist ja uurida lähemalt erandi 
tegemise ulatuse võimalikku laiendamist, 
et võimaldada liidus asuvatel 
analoogravimite ja bioloogiliselt sarnaste 
ravimite valmistajatel toota neid lattu. 
Samuti tuleks uurida, millist mõju avaldab 
erand ja selle võimalik laiendamine 
tunnistuse omanikele uuenduslike ravimite 
teadusuuringute ja tootmise osas liidus 
ning leida õige tasakaal eri huvide vahel, 
sealhulgas ravimite kättesaadavus liidus ja 
eelkõige rahvatervise huvid.
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_________________ _________________
7 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 7 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et saavutada põhieesmärk, 
milleks on tagada analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele 
võrdsed võimalused võrreldes nende 
konkurentidega kolmandate riikide 
turgudel, kus kaitset ei ole või see on 
aegunud, on vajalik ja asjakohane 
kehtestada eeskirjad, millega piiratakse 
täiendava kaitse tunnistuse omaniku 
ainuõigust asjaomast toodet tunnistuse 
kehtivuse ajal valmistada ning samuti 
kehtestada teatavad teavitamis- ja 
märgistamiskohustused nendele tootjatele, 
kes soovivad kõnealuseid eeskirju 
kasutada. Käesolevas määruses järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet ega minda 
kaugemale sellest, mis on vajalik 
taotletavate eesmärkide saavutamiseks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 
kohaselt.

(21) Selleks et saavutada põhieesmärk, 
milleks on tagada analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele 
võrdsed võimalused võrreldes nende 
konkurentidega kolmandate riikide 
turgudel, kus kaitset ei ole või see on 
aegunud, on vajalik ja asjakohane 
kehtestada eeskirjad, mis võimaldavad 
asjaomast toodet tunnistuse kehtivuse ajal 
valmistada. Käesolevas määruses 
järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet 
ega minda kaugemale sellest, mis on 
vajalik taotletavate eesmärkide 
saavutamiseks Euroopa Liidu lepingu 
artikli 5 lõike 4 kohaselt.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva 
määrusega tagada, et harta artiklis 17 
sätestatud õigust omandile täielikult 
austatakse, säilitades täiendava kaitse 
tunnistuse põhiõigused, piirates erandi 
tegemist nende tunnistustega, mis on välja 

(22) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva 
määrusega tagada, et täielikult austatakse 
harta artiklis 17 sätestatud õigust omandile, 
säilitades täiendava kaitse tunnistuse 
põhiõigused, piirates erandit üksnes 
tunnistustega, mille aluspatendi kehtivus 
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antud üksnes käesoleva määruse 
jõustumise järgsel kindlaksmääratud 
kuupäeval või pärast seda, ning 
kehtestades erandi kohaldamisele teatavad 
tingimused,

lõppes 1. jaanuaril 2021 või pärast seda, 
ning kehtestades erandi kohaldamisele 
teatavad tingimused, samuti harta artiklis 
35 sätestatud õigust tervishoiule, muutes 
ravimid liidu patsientidele 
kättesaadavamaks, harta artiklis 52 
sätestatud proportsionaalsuse põhimõtet 
ja ELi toimimise lepingu artikli 6 punktis 
a sätestatud Euroopa kodanike õigust 
tervisekaitsele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Artiklisse 1 lisatakse järgmine punkt:
„ea) „valmistaja“ – liidus asutatud 
juriidiline isik, kelle nimel valmistatakse 
toodet või kõnealust toodet sisaldavat 
ravimit kolmandatesse riikidesse 
eksportimiseks või ladustamiseks 
tunnistuse kehtivuse viimase 2 aasta 
jooksul;“ 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Artikkel 4 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 4 
Kaitseobjekt ja erandid antud õigustest
1. Aluspatendiga antud kaitse piires 
laieneb tunnistusega antud kaitse ainult 
sellele tootele, millele on antud ravimi 
müügiluba ja igasugune ravimina 
kasutamise luba, mis on tootele antud 
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enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.
2. Lõikes 1 osutatud tunnistus ei anna 
kaitset konkreetse toimingu eest, mille 
suhtes aluspatendiga kaitse anti, kui selle 
konkreetse toimingu puhul on täidetud 
järgmised tingimused:
(a) toiming hõlmab järgmist:
(i) valmistamine üksnes kolmandatesse 
riikidesse eksportimise eesmärgil või
(ii) ükskõik milline seotud toiming, mis 
on valmistamiseks või tegelikuks 
ekspordiks vältimatult vajalik;
(b) valmistaja teatab artikli 9 lõikes 1 
osutatud asutusele liikmesriigis, kus 
toodet on kavas valmistada (edaspidi 
„asjaomane liikmesriik“), lõikes 3 nõutud 
teabe hiljemalt 28 päeva enne toote 
kavandatavat valmistamist selles 
liikmesriigis;
(c) valmistaja tagab, et toote 
välispakendile või välispakendi 
puudumisel esmapakendile kinnitatakse I 
lisas esitatud logo;
(d) valmistaja täidab lõikes 4 esitatud 
nõudeid.
3. Lõike 2 punktis b nõutud teave on 
järgmine:
(a) valmistaja nimi ja aadress;
(b) nende valduste aadress või 
aadressid, kus toodet on kavas asjaomases 
liikmesriigis valmistada;
(c) asjaomases liikmesriigis antud 
tunnistuse number ja toote 
identifitseerimisandmed, esitades 
kaubandusliku nimetuse, mida tunnistuse 
omanik kasutab;
(d) vastava ravimi valmistamiseks 
kooskõlas direktiivi 2001/82/EÜ artikli 40 
lõikega 1 või direktiivi 2001/82/EÜ 
artikli 44 lõikega 1 antud loa number või 
sellise loa puudumisel kehtiv direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 111 lõikes 5 või 
direktiivi 2001/82/EÜ artikli 80 lõikes 5 
osutatud hea tootmistava sertifikaat nende 



PE637.728/ 16

ET

valduste kohta, kus ravimit on kavas 
valmistada;
(e) kavandatud valmistamise 
alguskuupäev asjaomases liikmesriigis;
(f) esialgne loetelu kolmandatest 
riikidest, kuhu toodet on kavas eksportida.
4. Valmistaja tagab asjakohaste 
vahenditega, et temaga lepingulistes 
suhetes olevaid isikuid, kes teevad lõike 2 
punkti a alapunktis ii nimetatud 
toiminguid, on teavitatud ja nad on 
täielikult teadlikud järgmisest:
(a) nende toimingute suhtes kehtivad 
lõike 2 sätted;
(b) toote turule laskmine, import või 
taasimport võib rikkuda selles lõikes 
nimetatud tunnistusega antud õigusi 
juhul ja seni, kui see tunnistus kehtiv on;
5. Lõiget 2 kohaldatakse üksnes 
tunnistuste puhul, mis on välja antud 
[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)].“.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 5

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
Artikkel 5 „Artikkel 5

Tunnistuse õiguslikud tagajärjed Tunnistuse õiguslikud tagajärjed

Kui artiklist 4 ei tulene teisiti, annab 
tunnistus samad õigused kui aluspatent ja 
sellest tulenevad samad piirangud ja 
kohustused.

1. Kui artiklist 4 ei tulene teisiti, annab 
tunnistus samad õigused kui aluspatent ja 
sellest tulenevad samad piirangud ja 
kohustused.

2. Erandina lõikest 1 ei anna tunnistus 
kaitset teatavate toimingute eest, mille 
puhul muidu oleks nõutav artiklis 11 
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osutatud tunnistuse omaniku nõusolek, 
kui on täidetud järgmised tingimused:
a) toimingud hõlmavad järgmist:
i) toote või seda toodet sisaldava 
ravimi valmistamine kolmandatesse 
riikidesse eksportimise eesmärgil; või
ii) toote või seda toodet sisaldava 
ravimi valmistamine selle ladustamiseks 
liikmesriigis, kus see on valmistatud, 
lõikes 1 osutatud tunnistuse viimase kahe 
kehtivusaasta jooksul, et lasta see toode 
liikmesriikide turule esimesel päeval 
pärast tunnistuse aegumist nendes 
liikmesriikides;
iii) toiming ei hõlma ühtegi toimingut 
ega tegevust, mille eesmärk on ravimite 
või ravimikomponentide import liitu 
pelgalt ümberpakendamiseks ja 
reeksportimiseks.
b) valmistaja teatab artikli 9 lõikes 1 
osutatud asutusele liikmesriigis, kus 
toodet on kavas valmistada (edaspidi 
„asjaomane liikmesriik“), lõike 3 
punktides a, b, c, e ja f loetletud teabe 
hiljemalt kaks kuud enne toote 
valmistamise alguskuupäeva selles 
liikmesriigis;
c) valmistaja teatab tunnistuse 
omanikule kirjalikult lõike 3 punktides a 
ja c loetletud teabe hiljemalt kaks kuud 
enne toote valmistamise alguskuupäeva 
selles liikmesriigis;
d) tunnistuse omanikule esitatav teade 
ei sisalda konfidentsiaalset teavet ega 
tundlikku äriteavet;
e) tunnistuse omanik käsitab 
valmistajalt saadud teavet rangelt 
konfidentsiaalsena ning seda ei avaldata; 
lisaks kasutatakse tunnistuse omanikule 
antud teavet üksnes selleks, et kontrollida, 
kas käesoleva määruse nõuded on 
täidetud, ning vajaduse korral algatada 
nõuetele mittevastavuse puhul 
kohtumenetlus;
f) toodete puhul, mis on valmistatud 
eksportimiseks kolmandatesse riikidesse, 
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tagab valmistaja, et -I a lisa vormis 
esitatud logo on kinnitatud lõike 2 punkti 
a alapunktis i osutatud toote 
välispakendile, või kui toode on ravimi 
osa, siis selle välispakendile;
g) valmistaja tagab, et lõike 2 punkti a 
alapunkti i kohaselt valmistatud ravim ei 
ole aktiivse ainulaadse indikaatoriga, 
nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud 
määruse (EL) nr 2016/161 artikli 3 
punktis d. Vajaduse korral on pädeval 
asutusel juurdepääs direktiivi 2011/62/EL 
ja delegeeritud määruse (EL) nr 2016/161 
kohaselt volitatud andmekogudele, et 
nõuetele vastavust kontrollida;
h) valmistaja täidab lõikes 4 sätestatud 
nõudeid.
3. Lõike 2 punktis b osutatud teave, 
mida kõik pooled peavad käsitlema 
rangelt konfidentsiaalsena, on järgmine:
a) valmistaja nimi ja aadress;
b) liikmesriik, kus toodet on kavas 
valmistada ja vajaduse korral ka 
ladustada;
c) valmistamise liikmesriigis välja 
antud tunnistuse number;
d) kavandatud valmistamise 
alguskuupäev asjaomases liikmesriigis;
e) esialgne loetelu kolmandatest 
riikidest, kuhu toodet on kavas eksportida.
4. Valmistaja kasutab lõike 2 punkti b 
kohaseks teatamiseks käesoleva määruse -
I lisas sisalduvat tüüpvormi.
5. Artikli 9 lõikes 1 osutatud 
liikmesriikide asutused ei avalda mingil 
juhul valmistaja esitatud tundlikku 
äriteavet tunnistuse omanikule ega 
üldsusele.
6. Valmistaja tagab asjakohaste ja 
dokumenteeritud vahenditega, et temaga 
lepingulistes suhetes olevaid isikuid, kes 
teevad lõike 2 punktis a osutatud 
toiminguid, on teavitatud ja nad on 
täielikult teadlikud järgmisest:
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a) nende toimingute suhtes kehtivad 
lõike 2 sätted;
b) lõike 2 punkti a alapunktis i 
osutatud toote turule laskmine, import või 
taasimport võib rikkuda lõikes 1 
nimetatud tunnistusega antud õigusi 
juhul ja seni, kui see tunnistus kehtib.
7. Lõiget 2 kohaldatakse üksnes 
käesoleva määruse jõustumise ajal või 
pärast seda taotletavate tunnistuste 
suhtes. Seda kohaldatakse tunnistuste 
suhtes, mille aluspatendi kehtivus lõppes 
1. jaanuaril 2021 või pärast seda.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 4 lõike 2 punktis b nimetatud 
asutusele esitatud teate avaldab see asutus 
15 päeva jooksul pärast teate saamist.

4. Artikli 9 lõikes 1 osutatud 
asjaomase liikmesriigi asutus avaldab 
artikli 5 lõike 3 punktis c loetletud teabe 
põhjendamatu viivituseta. Asutus ei 
avalda ega tee üldsusele kontrollimiseks 
kättesaadavaks artikli 5 lõike 3 alusel 
teatatud ülejäänud teavet, kuid esitab selle 
taotluse korral kohtule või muule 
pädevale asutusele mis tahes sellise 
kohtumenetluse jaoks, mille puhul 
võetakse arvesse artikli 5 lõiget 2. 
Liikmesriigi asutus võtab asjakohased 
meetmed, et säilitada kõnealuse teabe 
konfidentsiaalsus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 21a
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Artikkel 21a Artikkel 21a

Hindamine Hindamine

Komisjon hindab hiljemalt viis aastat 
pärast artikli 4 lõikes 5 osutatud kuupäeva 
ja seejärel iga viie aasta tagant artikli 4 
lõikeid 2 ja 4 ning artiklit 11 ning esitab 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
aruande peamiste järelduste kohta.

Komisjon hindab iga kolme aasta järel 
artikli 5 lõigete 2–6 ja artikli 11 kohast 
täiendava kaitse tunnistuse erandit ning 
täiendava kaitse tunnistuse süsteemi 
seoses analoogravimite võimega siseneda 
liidu turule ning ravimite kättesaadavuse 
ja rahvatervisega, ning esitab Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande 
peamiste järelduste kohta. Eraldi võetakse 
arvesse lattu varumise mõju, pidades 
silmas liidu turule sisenemist esimesel 
päeval pärast tunnistuse aegumist;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4) Käesoleva määruse lisa lisatakse I 
lisana.

4) Käesoleva määruse lisad lisatakse -I 
ja -Ia lisana.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 469/2009
-I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa Lisa -I
Logo Tüüpvorm, mida valmistajad peavad 

kasutama artikli 5 lõike 2 punkti b 
kohaste teadete esitamiseks
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a. Valmistaja nimi ja aadress
b. Nende valduste aadress või 
aadressid, kus toodet on kavas asjaomases 
liikmesriigis valmistada
c. Asjaomases liikmesriigis antud 
tunnistuse number ja toote 
identifitseerimisandmed koos 
rahvusvahelise mittekaubandusliku 
nimetusega, kui see on olemas;
d. Varajasim kavandatud valmistamise 
alguskuupäev asjaomases liikmesriigis
e. Nende kolmandate riikide esialgne 
loetelu, kuhu toodet on kavas eksportida
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 469/2009
-I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-Ia lisa
Logo


