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TARKISTUKSET 001-031 
esittäjä(t): Oikeudellisten asioiden valiokunta

Mietintö
Luis de Grandes Pascual A8-0039/2019
Lääkkeiden lisäsuojatodistus

Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0317 – C8-0217/2018 – 2018/0161(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tarjoamalla jopa viiden vuoden 
lisäsuojan asetuksella (EY) N:o 469/2009 
pyritään edistämään unionissa tapahtuvaa 
tutkimusta ja innovointia, joka on 
välttämätöntä lääkkeiden kehittämiseksi, ja 
vaikuttamaan siten, että ehkäistään 
farmasian alan tutkimuksen siirtymistä 
unionin ulkopuolelle maihin, joissa voi olla 
tarjolla laajempi suoja.

(2) Jopa viiden vuoden lisäsuojan 
takaavalla asetuksella (EY) N:o 469/2009 
pyritään edistämään unionissa tapahtuvaa 
tutkimusta ja innovointia, joka on 
välttämätöntä lääkkeiden kehittämiseksi, ja 
vaikuttamaan siten, että ehkäistään 
farmasian alan tutkimuksen siirtymistä 
unionin ulkopuolelle maihin, joissa voi olla 
tarjolla laajempi suoja, sekä samalla 
varmistamaan lääkkeiden saatavuus 
unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(2 a) Rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden oikea-aikainen 
tulo unionin markkinoille on tärkeää 
kilpailun lisäämiseksi, hintojen 
alentamiseksi ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyden 
varmistamiseksi. Asetuksen (EY) N:o 
469/2009 muuttaminen siten, että 
sallitaan rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden tuotanto vientiä ja 
varastointia varten, jotta voidaan 
mahdollistaa niiden tulo unionin 
markkinoille patentin voimassaolon 
päätyttyä, ei saisi olla ristiriidassa teollis- 
ja tekijänoikeuksien kanssa, jotka ovat 
edelleen yksi innovoinnin, kilpailukyvyn 
ja kasvun kulmakivistä jäsenvaltioissa. 
Tämä asetus ei saisi vaikuttaa kaupallisen 
yksinoikeuden kestoon patentin 
voimassaolon aikana, mitä korostaa se, 
että tuonti on sallittua heti voimassaolon 
päätyttyä, mutta tämä asettaa 
eurooppalaisen 
rinnakkaislääketeollisuuden 
epäedulliseen kilpailuasemaan. Tässä 
asetuksessa olisi otettava huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
esittämät huolenaiheet, jotka liittyvät 
siihen, että markkinoiden puutteellista 
toimintaa esiintyy yhä enemmän 
jäsenvaltioissa, jolloin potilaiden 
mahdollisuudet saada tehokkaita ja 
kohtuuhintaisia olennaislääkkeitä ovat 
uhattuina erittäin korkeiden ja 
kestämättömien hintatasojen vuoksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetusta (EY) N:o 469/2009 edeltävä 
säädös hyväksyttiin vuonna 1992, ja tämän 
jälkeen markkinat ovat kehittyneet 

(3) Asetusta (EY) N:o 469/2009 edeltävä 
säädös hyväksyttiin vuonna 1992, ja tämän 
jälkeen markkinat ovat kehittyneet 
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merkittävästi. Rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden valmistus on 
lisääntynyt huomattavasti varsinkin 
kolmansissa maissa, joissa ei ole käytössä 
suojaa tai joissa sen voimassaolo on 
päättynyt.

merkittävästi. Rinnakkais- ja erityisesti 
biosimilaarilääkkeiden sekä vaikuttavien 
aineiden valmistus on lisääntynyt 
huomattavasti varsinkin unionin 
ulkopuolisissa maissa (jäljempänä 
’kolmansissa maissa’), joissa ei ole 
käytössä suojaa tai joissa sen voimassaolo 
on päättynyt.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lääkkeet ovat yksi terveydenhuollon 
peruspilareista eivätkä pelkkää 
kauppatavaraa. Olennaislääkkeiden 
riittämätön saatavuus ja innovatiivisten 
lääkkeiden korkeat hinnat aiheuttavat 
vakavan uhan potilaille ja kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien 
kestävyydelle.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Neuvosto korosti lääkejärjestelmien 
tasapainon vahvistamista unionissa ja sen 
jäsenvaltioissa koskevissa 17 päivänä 
kesäkuuta 2016 antamissaan päätelmissä, 
että rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
oikea-aikainen saatavuus on tärkeää, 
jotta helpotetaan potilaiden pääsyä 
lääkehoitoon ja parannetaan kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Asetus (EY) N:o 469/2009 ei sisällä 
minkäänlaista poikkeusta 
lisäsuojatodistuksen antamaan suojaan, 
minkä ei-toivottuna seurauksena 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
unioniin sijoittautuneilla valmistajilla ei ole 
ollut mahdollisuutta valmistaa tuotteita 
edes yksinomaan sellaisten kolmansien 
maiden markkinoille kohdistuvaa vientiä 
varten, jossa tällaista suojaa ei ole 
käytössä tai joissa sen voimassaolo on 
päättynyt. Toisena ei-toivottuna 
seurauksena on se, että todistuksen 
antama suoja vaikeuttaa näiden 
valmistajien unionin markkinoille tuloa 
välittömästi todistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen, koska niillä ei ole 
mahdollisuutta rakentaa 
tuotantokapasiteettia ennen kuin 
todistuksen antama suoja on päättynyt, 
toisin kuin valmistajilla, jotka toimivat 
kolmansissa maissa, joissa suojaa ei ole tai 
joissa se on päättynyt.

(4) Asetus (EY) N:o 469/2009 ei sisällä 
minkäänlaista poikkeusta 
lisäsuojatodistuksen antamaan suojaan, 
minkä ei-toivottuna seurauksena 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
unioniin sijoittautuneilla valmistajilla ei ole 
ollut mahdollisuutta valmistaa tuotteita 
unionin alueella voidakseen tulla unionin 
markkinoille välittömästi 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen (ensimmäisen päivän 
EU:n markkinoille tulo)ja/tai viedä 
kolmansiin maihin, joissa suojaa ei ole tai 
joissa sen voimassaolo on päättynyt, koska 
niillä ei ole mahdollisuutta rakentaa 
tuotantokapasiteettia ennen kuin 
todistuksen antama suoja on päättynyt, 
toisin kuin valmistajilla, jotka toimivat 
kolmansissa maissa, joissa suojaa ei ole tai 
joissa se on päättynyt.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämä asettaa unionissa toimivat 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistajat merkittävän epäedulliseen 
kilpailuasemaan verrattuna valmistajiin, 
jotka toimivat kolmansissa maissa, joissa 
suoja on vähäisempi tai joissa sitä ei ole 
lainkaan.

(5) Tämä asettaa unionissa toimivat 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistajat merkittävän epäedulliseen 
kilpailuasemaan verrattuna valmistajiin, 
jotka toimivat kolmansissa maissa, joissa 
suoja on vähäisempi tai joissa sitä ei ole 
lainkaan tai joissa sen voimassaolo on 
päättynyt. Näin ollen on ehdottoman 
tärkeää, että Euroopan unioni varmistaa 
tasapainoisesti yhtäältä sen, että unionin 
alueella ja kolmansissa maissa 
sijaitsevalla tuotantotoiminnalla on 
tasapuoliset toimintaedellytykset, ja 
toisaalta sen, että todistuksen haltijoiden 
yksinoikeudet unionin markkinoilla 
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taataan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Ilman tilanteeseen puuttumista 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistuksen kannattavuus unionissa voi 
olla uhattuna, ja tästä olisi seurauksia koko 
unionin lääketeollisuuden perustaan. 

(6) Ilman tilanteeseen puuttumista 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistuksen kannattavuus unionissa voi 
olla uhattuna, ja tästä olisi seurauksia koko 
unionin lääketeollisuuden perustaan, mikä 
voisi vaikuttaa sisämarkkinoiden 
toimintaan mahdollisten uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien 
menettämisen vuoksi tai vähentämällä 
investointeja unionin tasolla ja 
mahdollisesti haittaamalla uusien 
työpaikkojen luomista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
varmistaa, että unioniin sijoittautuneet 
valmistajat voivat kilpailla tehokkaasti 
sellaisten kolmansien maiden markkinoilla, 
joilla lisäsuojaa ei ole käytössä tai joissa se 
on päättynyt. Sen tarkoitus on täydentää 
unionin kauppapolitiikan pyrkimyksiä 
varmistaa avoimet markkinat unionissa 
toimiville lääkevalmistajille. Epäsuorasti 
sen tarkoituksena on parantaa näiden 
valmistajien mahdollisuuksia tulla unionin 
markkinoille välittömästi 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen. Se myös auttaisi 
tavoitteessa, jolla pyritään takaamaan 
lääkkeiden saatavuus unionissa, sillä se 
auttaisi varmistamaan rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden nopean tulon 

(7) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
parantaa rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden valmistajien 
kilpailukykyä unionissa, lisätä kasvua ja 
työpaikkojen luomista sisämarkkinoilla 
sekä edistää tuotteiden laajempaa 
tarjontaa yhdenmukaisin edellytyksin. 
Tämä auttaa valmistajia kilpailemaan 
tehokkaasti sellaisten kolmansien maiden 
markkinoilla, joilla suojaa ei ole käytössä 
tai joissa sen voimassaolo on päättynyt, 
sekä varmistamaan rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden tulon unionin 
markkinoille ensimmäisenä päivänä 
asianomaisen lisäsuojatodistuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen 
(ensimmäisen päivän unionin 
markkinoille tulo). Lisäksi sen on määrä 
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markkinoille lisäsuojatodistuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen.

täydentää unionin kauppapolitiikan 
pyrkimyksiä varmistaa avoimet markkinat 
unionissa toimiville lääkkeiden tai 
vaikuttavien aineiden valmistajille. Se 
parantaisi näiden valmistajien 
mahdollisuuksia tulla unionin markkinoille 
välittömästi lisäsuojatodistuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen eli 
ensimmäisen päivän unionin markkinoille 
tuloa. Se myös auttaisi pyrittäessä 
takaamaan lääkkeiden saatavuus unionissa, 
sillä se auttaisi varmistamaan rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden nopean tulon 
markkinoille lisäsuojatodistuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Näissä erityisissä ja rajatuissa 
olosuhteissa ja jotta voidaan taata 
tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa 
toimivien valmistajien ja kolmansien 
maiden valmistajien välillä, on 
asianmukaista rajoittaa 
lisäsuojatodistuksen antamaa suojaa siten, 
että sallitaan tuotteen valmistus 
yksinomaan kolmansiin maihin 
suuntautuvaan vientiin ja siihen liittyvät 
toimet, jotka ovat välttämättömiä 
valmistuksen tai itse viennin vuoksi.

(8) Näissä erityisissä ja rajatuissa 
olosuhteissa ja jotta voidaan taata 
tasapuoliset toimintaedellytykset unionissa 
toimivien valmistajien ja kolmansien 
maiden valmistajien välillä, on 
asianmukaista poistaa lisäsuojatodistuksen 
tahattomat vaikutukset, mutta ei mitään 
muuta patenttia tai jäsenvaltiossa 
olemassa olevaa teollis- ja tekijänoikeutta 
vahingoittaen, siten, että mahdollistetaan 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
sekä vaikuttavien aineiden valmistus 
kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin 
ja tulo unionin markkinoille välittömästi 
asianomaisen lisäsuojatodistuksen 
voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämän poikkeuksen olisi katettava (9) Tämän poikkeuksen olisi katettava 
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tuotteen valmistaminen, mukaan lukien 
tuote, joka vastaa jonkin jäsenvaltion 
alueella lisäsuojatodistuksella suojattua 
lääkettä, yksinomaan vientiin kolmansiin 
maihin sekä kaikki valmistajan tai siihen 
sopimussuhteessa olevien kolmansien 
osapuolten valmistusta edeltävät ja sen 
jälkeiset toimet, mikäli nämä toimet 
muussa tapauksessa vaatisivat todistuksen 
haltijan suostumuksen ja mikäli nämä 
toimet ovat ehdottoman välttämättömiä 
vientiä varten tapahtuvan valmistuksen tai 
itse viennin vuoksi. Sellaisiin toimiin 
voivat sisältyä esimerkiksi vaikuttavien 
aineiden hankkiminen ja tuonti 
todistuksen suojaamaa tuotetta vastaavan 
lääkkeen valmistamiseksi tai tuotteen 
väliaikainen varastointi tai 
mainostaminen yksinomaan sellaista 
vientiä varten, jonka määränpäänä on 
kolmas maa.

tuotteen valmistaminen ja tällaisen 
valmistuksen tuloksena syntyvän tuotteen 
valmistaminen, jotka molemmat ovat 
suojattuja lisäsuojatodistuksella 
jäsenvaltion alueella, kolmansiin maihin 
vientiä varten tai todistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeistä tuotteen unionin 
markkinoille saattamista varten.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Poikkeuksen ei pitäisi kattaa 
yksinomaan vientiä varten valmistetun 
tuotteen saattamista markkinoille 
jäsenvaltiossa, jossa lisäsuojatodistus on 
voimassa, joko suoraan tai epäsuorasti 
viennin jälkeen, eikä sen tulisi kattaa 
tuotteen jälleentuontia sellaisen 
jäsenvaltion markkinoille, jossa todistus on 
voimassa. Sen ei myöskään pitäisi kattaa 
mitään sellaista tekoa tai tointa, jossa 
lääkkeitä tai lääkkeen osia tuodaan 
unioniin ainoastaan uudelleen pakattavaksi 
ja sen jälkeen jälleenvietäväksi.

(10) Poikkeuksen ei pitäisi kattaa 
sellaisen lääkkeen, joka on valmistettu 
kolmansiin maihin vientiä varten tai 
saatettavaksi unionin markkinoille 
ensimmäisenä päivänä 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen, saattamista 
markkinoille jäsenvaltiossa, jossa 
lisäsuojatodistus on voimassa, eikä sen 
tulisi kattaa lääkkeen jälleentuontia 
sellaisen jäsenvaltion markkinoille, jossa 
todistus on voimassa. Sen ei myöskään 
pitäisi kattaa mitään sellaista tekoa tai 
tointa, jossa tuotteita tai lääkkeitä tuodaan 
unioniin ainoastaan uudelleen pakattavaksi 
ja sen jälkeen jälleenvietäväksi.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska poikkeuksen soveltamisala 
rajoitetaan ainoastaan sellaiseen 
valmistukseen, jonka tarkoituksena on 
vienti unionin ulkopuolelle, ja toimiin, 
jotka ovat ehdottoman välttämättömiä 
tällaista valmistusta tai varsinaista vientiä 
varten, tällä asetuksella käyttöön otettava 
poikkeus ei ole kohtuuttomalla tavalla 
ristiriidassa tuotteen tavanomaisen 
hyödyntämisen kanssa jäsenvaltiossa, jossa 
todistus on voimassa, eikä se haittaa 
kohtuuttomasti todistuksen haltijan 
oikeutettuja etuja, ottaen huomioon 
kolmansien osapuolten oikeutetut edut.

(11) Koska poikkeuksen soveltamisala 
rajoitetaan ainoastaan sellaiseen 
valmistukseen, jonka tarkoituksena on 
vienti kolmansiin maihin ja saattaminen 
unionin markkinoille heti ensimmäisestä 
päivästä sen jälkeen, kun 
lisäsuojatodistuksen voimassaolo on 
päättynyt, tällä asetuksella käyttöön 
otettava poikkeus ei saisi olla 
kohtuuttomalla tavalla ristiriidassa tuotteen 
tavanomaisen hyödyntämisen kanssa 
jäsenvaltiossa, jossa todistus on voimassa, 
eikä se saisi haitata todistuksen haltijan 
oikeutettuja etuja, ja samanaikaisesti siinä 
olisi otettava huomioon myös kolmansien 
osapuolten oikeutetut edut.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Poikkeukseen tulisi liittyä 
suojamekanismeja, jotta voidaan lisätä 
avoimuutta, auttaa lisäsuojatodistuksen 
haltijaa varmistamaan todistuksen 
antaman suojan täytäntöönpano 
unionissa ja vähentää riskiä laittomasta 
uudelleen ohjautumisesta unionin 
markkinoille todistuksen voimassaolon 
aikana.

(12) Poikkeukseen tulisi liittyä tehokkaita 
ja oikeasuhteisia suojamekanismeja, jotta 
voidaan auttaa lisäsuojatodistuksen haltijaa 
tarkistamaan tässä asetuksessa 
säädettyjen edellytysten noudattaminen. 
Nämä suojamekanismit eivät saisi haitata 
kilpailua yritysten välillä, ja niiden olisi 
mahdollistettava poikkeuksen tehokas 
toiminta eivätkä ne saisi haitata 
poikkeuksen päätavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä tarkoitusta varten tässä 
asetuksessa olisi asetettava tuotetta 
yksinomaan vientiin valmistavalle 
henkilölle kertaluontoinen velvollisuus 
ilmoittaa määrättyjä tietoja viranomaiselle, 
joka on myöntänyt lisäsuojatodistuksen 
jäsenvaltiossa, jossa valmistuksen on 
tarkoitus tapahtua. Tiedot olisi toimitettava 
ennen kuin valmistuksen on tarkoitus 
alkaa ensimmäistä kertaa kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Valmistuksen ja siihen 
liittyvien toimien, joihin sisältyvät myös 
muissa jäsenvaltioissa kuin 
valmistusjäsenvaltiossa tapahtuvat toimet, 
mikäli tuotteella on lisäsuojatodistuksen 
antama suoja myös näissä valtioissa, olisi 
kuuluttava poikkeuksen soveltamisalaan 
ainoastaan, mikäli valmistaja on lähettänyt 
tämän ilmoituksen toimivaltaiselle 
teollisoikeuksista vastaavalle 
viranomaiselle (tai muulle nimetylle 
viranomaiselle) valmistusjäsenvaltiossa. 
Kertaluontoista velvollisuutta toimittaa 
tietoja viranomaiselle olisi sovellettava 
jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa valmistusta 
on tarkoitus tapahtua, sekä kyseisessä 
jäsenvaltiossa tapahtuvan valmistuksen 
osalta että valmistukseen liittyvien toimien 
osalta joko samassa tai toisessa 
jäsenvaltiossa. Viranomaisten olisi 
julkaistava nämä tiedot avoimuuden 
vuoksi ja jotta todistuksen haltijalle 
voidaan ilmoittaa valmistajan aikeista.

(13) Tätä tarkoitusta varten tässä 
asetuksessa olisi valmistajalle, eli unioniin 
sijoittautuneelle oikeushenkilölle, jonka 
lukuun tuotetta tai kyseistä tuotetta 
sisältävää lääkettä valmistetaan 
kolmansiin maihin vientiä varten tai 
saatettavaksi unionin markkinoille 
lisäsuojatodistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen, mukaan luettuna se 
mahdollisuus, että tämä oikeushenkilö 
suoraan itse suorittaa valmistamisen, 
asetettava velvollisuus ilmoittaa määrättyjä 
tietoja viranomaiselle, joka on myöntänyt 
lisäsuojatodistuksen jäsenvaltiossa, jossa 
valmistuksen on tarkoitus tapahtua. 
Unioniin sijoittautuneen valmistajan 
tehtävänä on varmistaa, että vientimaassa 
ei ole suojaa tai sen voimassaolo on 
päättynyt, tai tarkistaa, sovelletaanko 
siihen mitään rajoituksia tai poikkeuksia 
kyseisessä maassa. Tätä varten olisi 
annettava käyttöön yhteinen 
ilmoituslomake viranomaiselle 
ilmoittamista varten. Tiedot olisi 
toimitettava ennen kuin valmistuksen on 
tarkoitus alkaa ensimmäistä kertaa 
kyseisessä jäsenvaltiossa. Valmistuksen 
olisi kuuluttava poikkeuksen 
soveltamisalaan ainoastaan, mikäli 
valmistaja on lähettänyt tämän ilmoituksen 
toimivaltaiselle teollisoikeuksista 
vastaavalle viranomaiselle (tai muulle 
nimetylle viranomaiselle) 
valmistusjäsenvaltiossa ja ilmoittanut 
myönnetyn lisäsuojatodistuksen haltijalle 
valmistajan nimen ja osoitteen sekä 
todistuksen numeron kyseisessä 
jäsenvaltiossa. Valmistuksesta olisi 
ilmoitettava. Jos valmistus tapahtuu 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
olisi edellytettävä ilmoituksen tekemistä 
jokaisessa näistä jäsenvaltioista. 
Jokaisessa näistä jäsenvaltioista olisi 
oltava asiasta vastaava viranomainen. 
Avoimuuden vuoksi olisi vaadittava, että 
viranomainen julkaisee asianomaista 
tuotetta tai lääkettä koskevan todistuksen 
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numeron. Tiettyjä luottamuksellisia tai 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka 
on ilmoitettu viranomaiselle, ei pitäisi 
julkaista, mutta ne voidaan toimittaa vain, 
jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen 
viranomainen niin pyytää.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Valmistajan olisi ilmoitettava 
myös todistuksen haltijalle kirjallisesti 
aikomuksestaan valmistaa tuotetta 
poikkeuksen mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisten tai kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen suojaa. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lisäksi tässä asetuksessa olisi 
asetettava valmistajalle tiettyjä 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia ehtona poikkeuksen 
soveltamiselle. Valmistajan olisi 
ilmoitettava sen toimitusketjussa toimiville 
henkilöille soveltuvin keinoin, erityisesti 
sopimusten kautta, että tuotetta koskee tällä 
asetuksella käyttöön otettu poikkeus ja että 
tuote on tarkoitettu yksinomaan vientiä 
varten. Valmistaja, joka laiminlyö nämä 
asianmukaista huolellisuutta koskevat 
vaatimukset, ei hyötyisi poikkeuksesta, 
kuten ei myöskään kolmas osapuoli, joka 
suorittaa tähän liittyvän toimen samassa 
tai toisessa jäsenvaltiossa, jossa tuotteelle 
suojan antava todistus on voimassa, ja 
kyseisen tuotteen todistuksen haltijalla olisi 

(14) Lisäksi tässä asetuksessa olisi 
asetettava valmistajalle tiettyjä 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
vaatimuksia ehtona poikkeuksen 
soveltamiselle. Valmistajan olisi 
ilmoitettava sen toimitusketjussa toimiville 
henkilöille soveltuvin ja dokumentoiduin 
keinoin, erityisesti sopimusten kautta, että 
tuotetta koskee tällä asetuksella käyttöön 
otettu poikkeus ja että tuote on tarkoitettu 
vientiä ja/tai ensimmäisen päivän unionin 
markkinoille tuloa varten. Valmistaja, joka 
laiminlyö nämä asianmukaista 
huolellisuutta koskevat vaatimukset, ei 
hyötyisi poikkeuksesta, ja kyseisen 
tuotteen todistuksen haltijalla olisi näin 
ollen oikeus panna lisäsuojatodistuksen 
mukaiset oikeutensa täytäntöön.
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näin ollen oikeus panna todistuksen 
mukainen oikeutensa täytäntöön.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämä asetus ei vaikuta niiden 
unionin toimenpiteiden soveltamiseen, 
joilla pyritään ehkäisemään teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomuksia ja 
helpottamaan niiden täytäntöönpanon 
valvontaa, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/48/EY41 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 608/201342.

(17) Tämä asetus ei vaikuta niiden 
unionin toimenpiteiden soveltamiseen, 
joilla pyritään ehkäisemään teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomuksia ja 
helpottamaan niiden täytäntöönpanon 
valvontaa, mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/48/EY41 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 608/201342. 
Lisäksi lääkkeellä oleva komission 
delegoidun asetuksen (EU) 2016/16142 a 
3 artiklan d kohdan mukainen aktiivinen 
yksilöllinen tunniste ilmaisee, että tuotetta 
ei ole tarkoitettu yksinomaisesti vietäväksi 
kolmansiin maihin. Näin ollen tällä 
asetuksella olisi kiellettävä vain tällaisen 
aktiivisen yksilöllisen tunnisteen 
käyttäminen tuotteissa, jotka on 
tarkoitettu yksinomaisesti vietäviksi 
kolmansiin maihin. Tätä kieltoa ei tulisi 
soveltaa tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
varastoitaviksi ensimmäisen päivän 
unionin markkinoille tuloa varten.

__________________ __________________
41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, 
s. 45).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2004/48/EY, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamisesta (EUVL L 157, 30.4.2004, 
s. 45).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (EUVL 
L 181, 29.6.2013, s. 15).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 608/2013, annettu 
12 päivänä kesäkuuta 2013, teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (EUVL 
L 181, 29.6.2013, s. 15).
42 a Komission delegoitu asetus (EU) 
2016/161, annettu 2 päivänä 
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lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/83/EY 
täydentämisestä vahvistamalla ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden pakkauksissa 
olevia turvaominaisuuksia koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt (EUVL L 32, 
9.2.2016, s. 1).

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta varmistetaan, että jo voimassa 
olevien lisäsuojatodistusten haltijoilta ei 
poisteta niiden saavutettuja oikeuksia, 
tässä asetuksessa annettua poikkeusta olisi 
sovellettava ainoastaan todistuksiin, jotka 
myönnetään voimaantulon jälkeen 
tiettynä päivänä tai sen jälkeen riippumatta 
siitä, milloin todistushakemus on 
ensimmäistä kertaa jätetty. Päivämäärä 
olisi määriteltävä siten, että hakijoille ja 
muille merkityksellisille 
markkinatoimijoille jää riittävästi aikaa 
mukautua muuttuneisiin oikeudellisiin 
olosuhteisiin ja tehdä asianmukaiset 
investointeja ja valmistuspaikkaa koskevat 
päätökset hyvissä ajoin. Päivämäärän olisi 
myös annettava julkisille viranomaisille 
riittävästi aikaa tehdä asianmukaiset 
järjestelyt, jotta ne voivat ottaa vastaan ja 
julkaista valmistusaikeita koskevat 
ilmoitukset, ja siinä olisi huomioitava 
asianmukaisesti todistuspäätöstä odottavat 
hakemukset.

(19) Tässä asetuksessa annettua 
poikkeusta olisi sovellettava ainoastaan 
todistuksiin, joiden peruspatentin 
voimassaolo päättyy 1 päivänä 
tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. 
Päivämäärää määriteltäessä otetaan 
huomioon tarve säätää siirtymäajasta, 
joka on riittävän pitkä sen 
varmistamiseksi, että lisäsuojatodistusten 
haltijat eivät menetä saavutettuja 
oikeuksiaan, ja jotta hakijoille ja muille 
merkityksellisille markkinatoimijoille jää 
riittävästi aikaa mukautua muuttuneisiin 
oikeudellisiin olosuhteisiin ja tehdä 
asianmukaiset investointeja ja 
valmistuspaikkaa koskevat päätökset 
hyvissä ajoin. Päivämäärän olisi myös 
annettava julkisille viranomaisille 
riittävästi aikaa tehdä asianmukaiset 
järjestelyt, jotta ne voivat ottaa vastaan ja 
julkaista valmistusaikeita koskevat 
ilmoitukset, ja siinä olisi huomioitava 
asianmukaisesti todistuspäätöstä odottavat 
hakemukset.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(19 a) Tätä asetusta ei tulisi soveltaa 
takautuvasti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Komission olisi tehtävä tätä asetusta 
koskeva arviointi. Parempaa lainsäädäntöä 
koskevan, 13 päivänä huhtikuuta 2016 
tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välisen toimielinten sopimuksen43 22 
kohdan mukaisesti arvioinnin olisi 
perustuttava viiteen kriteeriin, jotka ovat 
tehokkuus, tuloksellisuus, 
merkityksellisyys, johdonmukaisuus ja 
saatava lisäarvo, ja arvioinnin olisi oltava 
pohjana mahdollisten jatkotoimien 
vaikutustenarvioinnille. Arvioinnissa olisi 
otettava huomioon vienti unionin 
ulkopuolelle ja rinnakkaislääkkeiden ja 
erityisesti biosimilaarilääkkeiden 
mahdollisuus tulla unionin markkinoille 
välittömästi todistuksen voimassaolon 
päätyttyä. Erityisesti tässä arviossa olisi 
tarkasteltava poikkeuksen tehokkuutta siitä 
näkökulmasta, palauttaako se tasapuoliset 
toimintamahdollisuudet rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden valmistajille 
unionissa ja tulevatko rinnakkaislääkkeet ja 
erityisesti biosimilaarilääkkeet nopeammin 
markkinoille todistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen. Siinä olisi myös 
tutkittava poikkeuksen vaikutusta 
todistuksen haltijoiden harjoittamaan 
innovatiivisten lääkkeiden tutkimukseen ja 
tuotantoon unionissa ja tarkastella 
tilanteeseen vaikuttavia eri intressejä, kuten 
kansanterveyden intressejä.

(20) Komission olisi tehtävä 
säännöllisesti tätä asetusta koskeva 
arviointi. Koska lääkkeiden saatavuus ja 
kohtuuhintaisuus ovat ensiarvoisen 
tärkeitä kansanterveyden ja julkisten 
menojen kannalta, asetuksen arvioiminen 
säännöllisin väliajoin on perusteltua. 
Parempaa lainsäädäntöä koskevan, 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn Euroopan 
parlamentin, Euroopan unionin neuvoston 
ja Euroopan komission välisen toimielinten 
sopimuksen43 22 kohdan mukaisesti 
arvioinnin olisi perustuttava viiteen 
kriteeriin, jotka ovat tehokkuus, 
tuloksellisuus, merkityksellisyys, 
johdonmukaisuus ja saatava lisäarvo, ja 
arvioinnin olisi oltava pohjana 
mahdollisten jatkotoimien 
vaikutustenarvioinnille. Arvioinnissa olisi 
otettava huomioon 
lisäsuojatodistusjärjestelmän vaikutus 
kohtuuhintaisten lääkkeiden saantiin sekä 
poikkeuksen vaikutus muun muassa 
vientiin unionin ulkopuolelle ja 
rinnakkaislääkkeiden ja erityisesti 
biosimilaarilääkkeiden mahdollisuuteen 
tulla unionin markkinoille välittömästi 
todistuksen voimassaolon päätyttyä. 
Tällaisessa säännöllisessä arvioinnissa 
olisi käsiteltävä myös tämän asetuksen 
vaikutuksia unioniin sijoittautuneiden 
valmistajien suorittamaan unionissa 
tapahtuvaan ja varastointitarkoituksiin 
tehtävään valmistukseen, jolla 
varaudutaan ensimmäisen päivän unionin 
markkinoille tuloon todistuksen 
voimassaolon päätyttyä. Tässä yhteydessä 
olisi tärkeää tarkistaa, siirrettiinkö 
aiemmin unionin ulkopuolella tapahtunut 
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valmistaminen unionin alueelle. 
Erityisesti tässä arviossa olisi tarkasteltava 
poikkeuksen tehokkuutta siitä 
näkökulmasta, palauttaako se tasapuoliset 
toimintamahdollisuudet rinnakkais- ja 
biosimilaarilääkkeiden valmistajille 
unionissa ja tulevatko rinnakkaislääkkeet ja 
erityisesti biosimilaarilääkkeet nopeammin 
markkinoille todistuksen voimassaolon 
päättymisen jälkeen, sekä tutkittava 
argumentteja sen puolesta, että 
poikkeuksella myönnetyn vapautuksen 
sovellusalaa mahdollisesti laajennettaisiin 
siten, että unioniin sijoittautuneiden 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistajien sallittaisiin valmistaa näitä 
lääkkeitä varastointitarkoituksiin. Siinä 
olisi myös tutkittava poikkeuksen ja sen 
mahdollisen laajentamisen vaikutusta 
todistuksen haltijoiden harjoittamaan 
innovatiivisten lääkkeiden tutkimukseen ja 
tuotantoon unionissa ja tarkastella 
tilanteeseen vaikuttavia eri intressejä, kuten 
lääkkeiden saatavuutta unionissa ja 
kansanterveyden intressejä.

_________________ _________________
43 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 43 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Perustavoitteena on tarjota 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistajille niiden kilpailijoiden kanssa 
tasapuoliset toimintamahdollisuudet 
kolmansien maiden markkinoilla, joilla 
suojaa ei ole tai joilla se on päättynyt, ja 
sen saavuttamiseksi on välttämätöntä ja 
asianmukaista asettaa säännöt, joilla 
rajoitetaan lisäsuojatodistuksen haltijan 
yksinoikeutta valmistaa kyseessä olevaa 
tuotetta todistuksen voimassaolon aikana, 
ja myös asettaa tiettyjä tiedottamista ja 
merkintöjä koskevia velvollisuuksia 

(21) Perustavoitteena on tarjota 
rinnakkais- ja biosimilaarilääkkeiden 
valmistajille niiden kilpailijoiden kanssa 
tasapuoliset toimintamahdollisuudet 
kolmansien maiden markkinoilla, joilla 
suojaa ei ole tai joilla se on päättynyt, ja 
sen saavuttamiseksi on välttämätöntä ja 
asianmukaista asettaa säännöt, joilla 
mahdollistetaan kyseessä olevan tuotteen 
valmistaminen todistuksen voimassaolon 
aikana. Tässä asetuksessa ei Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 
kohdassa vahvistetun 



PE637.728/ 15

FI

valmistajille, jotka haluavat hyödyntää 
näitä sääntöjä. Tässä asetuksessa ei 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklan 4 kohdassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen asetetun tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita. Erityisesti tässä asetuksessa 
pyritään varmistamaan perusoikeuskirjan 
17 artiklan omistusoikeuden täydellinen 
kunnioittaminen säilyttämällä 
lisäsuojatodistuksen ydinoikeudet, 
rajoittamalla poikkeus todistuksiin, jotka 
myönnetään tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen tiettynä päivänä tai 
sen jälkeen, ja asettamalla tiettyjä ehtoja 
poikkeuksen soveltamiselle,

(22) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
periaatteita. Erityisesti tässä asetuksessa 
pyritään varmistamaan perusoikeuskirjan 
17 artiklassa vahvistetun omistusoikeuden 
täydellinen kunnioittaminen säilyttämällä 
lisäsuojatodistuksen ydinoikeudet, 
rajoittamalla poikkeus koskemaan vain 
sellaisia todistuksia, joiden peruspatentin 
voimassaolo päättyy 1 päivänä 
tammikuuta 2021 tai sen jälkeen, ja 
asettamalla tiettyjä ehtoja poikkeuksen 
soveltamiselle sekä varmistamaan, että 
kunnioitetaan perusoikeuskirjan 35 
artiklassa vahvistettua oikeutta 
terveydenhoitoon parantamalla EU:n 
potilaiden lääkkeiden saantia ja 
perusoikeuskirjan 52 artiklan 
suhteellisuusperiaatetta sekä SEUT-
sopimuksen 6 artiklan a alakohdan 
mukaista Euroopan kansalaisten oikeutta 
terveyden suojeluun.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 469/2009
1 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään 1 artiklaan alakohta 
seuraavasti:
”e a) ”valmistajalla” unioniin 
sijoittautunutta oikeushenkilöä, jonka 
lukuun tuotetta tai lääkettä, joka sisältää 
kyseistä tuotetta, valmistetaan kolmansiin 
maihin vientiä varten tai varastointia 
varten todistuksen voimassaolon 2 
viimeisen vuoden aikana;” 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 469/2009
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

(1) Korvataan 4 artikla seuraavasti: Poistetaan.
”4 artikla 
Suojan sisältö ja oikeuksiin sovelletut 
poikkeukset
1. Todistuksen antama suoja ulottuu 
peruspatentin antaman suojan rajoissa 
vain tuotteeseen, jonka sitä vastaavan 
lääkkeen markkinoille saattamista 
koskeva lupa kattaa, ja kaikkiin tuotteen 
sellaisiin käyttötarkoituksiin lääkkeenä, 
jotka on hyväksytty ennen todistuksen 
voimassaolon päättymistä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
todistus ei anna suojaa määritellyltä 
toimelta, jolta peruspatentti antoi suojan, 
jos kyseinen toimi täyttää seuraavat 
ehdot:
(a) toimi muodostuu
i) valmistuksesta, jonka yksinomainen 
tarkoitus on vienti kolmansiin maihin; tai
ii) mistä tahansa siihen liittyvästä 
toimesta, joka on ehdottomasti 
välttämätöntä kyseistä valmistusta tai itse 
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vientiä varten;
(b) valmistuksen suorittava henkilö, 
jäljempänä ’valmistaja’, ilmoittaa 9 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa 
valmistuksen on tarkoitus tapahtua, 
jäljempänä ’asianomainen jäsenvaltio’, 3 
kohdassa luetellut tiedot viimeistään 28 
päivää ennen suunniteltua valmistuksen 
aloituspäivää kyseisessä jäsenvaltiossa;
(c) valmistaja varmistaa, että tuotteen 
ulkopakkaukseen lisätään logo, joka on 
liitteessä -I määritellyssä muodossa, tai 
jos tuotteella ei ole ulkopakkausta, logo 
liitetään tuotteen pakkaukseen;
(d) valmistaja täyttää 4 kohdassa olevat 
vaatimukset.
3. Edellä olevan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
seuraavat:
(a) valmistajan nimi ja osoite;
(b) asianomaisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan valmistuspaikan osoite tai 
osoitteet;
(c) asianomaisessa jäsenvaltiossa 
myönnetyn todistuksen numero ja 
tuotteen tunniste viittaamalla kyseisen 
todistuksen haltijan käyttämään 
valmistenimeen;
(d) direktiivin 2001/83/EY 40 artiklan 1 
kohdan tai direktiivin 2001/82/EY 44 
artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavalle 
lääkevalmisteelle myönnetyn 
valmistusluvan numero tai, mikäli 
tällaista valmistuslupaa ei ole, direktiivin 
2001/83/EY 111 artiklan 5 kohdassa tai 
direktiivin 2001/82/EY 80 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettu pätevä hyvää 
tuotantotapaa koskeva todistus, joka 
kattaa paikan, jossa valmistuksen on 
tarkoitus tapahtua;
(e) valmistuksen suunniteltu 
aloituspäivä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa;
(f) alustava luettelo kolmannesta 
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maasta tai kolmansista maista, joihin 
tuotetta on tarkoitus viedä.
4. Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisin keinoin, että henkilöille, 
jotka ovat sopimussuhteessa valmistajaan 
ja jotka suorittavat 2 kohdan a alakohdan 
ii alakohdan soveltamisalaan kuuluvia 
toimia, on annettu kattavat tiedot ja he 
ovat tietoisia seuraavista:
(a) näihin toimiin sovelletaan 2 kohdan 
säännöksiä;
(b) tuotteen saattaminen markkinoille, 
tuonti tai jälleentuonti voi loukata 
kyseisessä kohdassa tarkoitettua 
todistusta, mikäli ja niin kauan kuin 
kyseinen todistus on voimassa.
5. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 
ainoastaan todistuksiin, jotka on 
myönnetty seuraavana päivämääränä tai 
sen jälkeen [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)].”;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 469/2009
5 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
5 artikla ”5 artikla

Todistuksen oikeudelliset vaikutukset Todistuksen oikeudelliset vaikutukset

Jollei 4 artiklasta muuta johdu, todistus 
antaa samat oikeudet kuin peruspatentti ja 
siihen liittyvät samat rajoitukset ja 
velvollisuudet.

1. Jollei 4 artiklasta muuta johdu, 
todistus antaa samat oikeudet kuin 
peruspatentti ja siihen liittyvät samat 
rajoitukset ja velvollisuudet.

2. Poiketen siitä, mitä edellä 
1 kohdassa säädetään, todistus ei anna 
suojaa tietyiltä toimilta, joihin muussa 
tapauksessa vaadittaisiin 11 artiklassa 



PE637.728/ 19

FI

tarkoitetun todistuksen haltijan 
(’todistuksen haltija’) suostumus, jos 
kyseinen toimi täyttää seuraavat ehdot:
(a) toimet muodostuvat
i) tuotteen tai kyseistä tuotetta 
sisältävän lääkkeen valmistuksesta 
kolmansiin maihin vientiä varten; tai
ii) tuotteen tai kyseistä tuotetta 
sisältävän lääkkeen valmistuksesta 
varastointia varten siinä jäsenvaltiossa, 
jossa sitä valmistetaan, 1 kohdassa 
tarkoitetun todistuksen 2 viimeisen 
voimassaolovuoden aikana, jotta kyseinen 
tuote saatetaan jäsenvaltioiden 
markkinoille ensimmäisestä päivästä sen 
jälkeen, kun todistuksen voimassaolo on 
päättynyt kyseisissä jäsenvaltioissa;

iii) eivätkä ne kata mitään sellaista 
tekoa tai tointa, jossa lääkkeitä tai niiden 
osia tuodaan unioniin ainoastaan 
uudelleen pakattavaksi ja sen jälkeen 
jälleenvietäviksi.
(b) valmistaja toimittaa ilmoituksen 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa 
valmistuksen on tarkoitus tapahtua, 
jäljempänä ’asianomainen jäsenvaltio’, 
3 kohdan a, b, c, e ja f alakohdassa 
luetellut tiedot viimeistään kaksi 
kuukautta ennen valmistuksen 
aloituspäivää kyseisessä jäsenvaltiossa;
(c) valmistaja toimittaa todistuksen 
haltijalle kirjallisen ilmoituksen 3 kohdan 
a ja c alakohdassa luetelluista tiedoista 
viimeistään kaksi kuukautta ennen 
valmistuksen aloittamista kyseisessä 
jäsenvaltiossa;
(d) todistuksen haltijalle annettava 
ilmoitus ei sisällä mitään 
luottamuksellisia tai kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja;
(e) todistuksen haltijan on käsiteltävä 
valmistajan sille toimittamia tietoja 
ehdottoman luottamuksellisina eikä se saa 
julkaista niitä; lisäksi todistuksen 
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haltijalle toimitettuja tietoja käytetään 
yksinomaan sen tarkistamiseen, onko 
tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset 
täytetty, ja tarvittaessa oikeudenkäynnin 
vireillepanoon säännösten rikkomisen 
vuoksi;
(f) kun kyse on tuotteista, jotka on 
valmistettu vientiin kolmansiin maihin, 
valmistaja varmistaa, että 2 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun 
tuotteen ulkopakkaukseen lisätään logo, 
joka on liitteessä -I a määritellyssä 
muodossa, tai jos tuote on osa lääkettä, 
logo liitetään lääkkeen ulkopakkaukseen;
(g) valmistaja varmistaa, että 2 kohdan 
a alakohdan i alakohdan mukaisesti 
valmistettuun lääkkeeseen ei liity 
komission delegoidun asetuksen (EU) 
2016/161 3 artiklan d alakohdassa 
säädettyä aktiivista yksilöllistä tunnistetta. 
Toimivaltaisen viranomaisen on 
tarvittaessa saatava pääsy 
direktiivin 2011/62/EU ja delegoidun 
asetuksen (EU) 2016/161 mukaisiin 
tallennusjärjestelmiin voidakseen 
tarkistaa, että velvoitteita noudatetaan;
(h) valmistaja täyttää 4 kohdassa olevat 
vaatimukset.
3. Edellä olevan 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut tiedot, joita 
kaikkien osapuolien on käsiteltävä 
ehdottoman luottamuksellisesti, ovat 
seuraavat:
(a) valmistajan nimi ja osoite;
(b) jäsenvaltio, jossa valmistus ja 
tarvittaessa myös varastointi tapahtuu;
(c) valmistusjäsenvaltiossa myönnetyn 
todistuksen numero;
(d) valmistuksen suunniteltu 
aloituspäivä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa;
(e) alustava luettelo kolmannesta 
maasta tai kolmansista maista, joihin 
tuotetta on tarkoitus viedä.
4. Edellä 2 kohdan b alakohdassa 
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tarkoitetussa ilmoituksessa valmistajan on 
käytettävä tämän asetuksen liitteessä -I 
olevaa vakiolomaketta.
5. Jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset 
eivät saa missään olosuhteissa luovuttaa 
valmistajan toimittamia liiketoiminnan 
kannalta arkaluonteisia tietoja 
todistuksen haltijalle eivätkä yleisölle;
6. Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisin keinoin ja 
dokumentoidusti, että henkilöille, jotka 
ovat sopimussuhteessa valmistajaan ja 
jotka suorittavat 2 kohdan a alakohdan 
soveltamisalaan kuuluvia toimia, on 
annettu kattavat tiedot ja he ovat tietoisia 
seuraavista seikoista:
(a) näihin toimiin sovelletaan 2 kohdan 
säännöksiä;
(b) edellä 2 kohdan a alakohdan 
i alakohdassa tarkoitettu tuotteen 
saattaminen markkinoille, tuonti tai 
jälleentuonti voi rikkoa 1 kohdassa 
tarkoitetulla todistuksella annettuja 
oikeuksia, mikäli ja niin kauan kuin 
kyseinen todistus on voimassa.
7. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 
todistuksiin, joita on haettu tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä tai sen 
jälkeen. Sitä sovelletaan myös 
todistuksiin, joiden peruspatentin 
voimassaolo päättyi 1 päivänä 
tammikuuta 2021 tai sen jälkeen.”;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 469/2009
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”Viranomaisen on julkaistava sille 
lähetetty 4 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu ilmoitus 15 
päivän kuluessa ilmoituksen 

4. ”Asianomaisen jäsenvaltion 9 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
viranomaisen on julkaistava 5 artiklan 
3 kohdan c alakohdassa luetellut tiedot 
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vastaanottamisesta.”; ilman aiheetonta viivytystä. 
Viranomainen ei saa julkaista muita 5 
artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoitettuja 
tietoja eikä asettaa niitä yleisön 
nähtäväksi, mutta sen on toimitettava ne 
pyynnöstä tuomioistuimelle tai muulle 
toimivaltaiselle viranomaiselle 5 artiklan 
2 kohdan noudattamista koskevia 
oikeudenkäyntejä varten. Kansallisen 
viranomaisen on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet näiden 
tietojen luottamuksellisuuden 
säilyttämiseksi.”;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 469/2009
21a artikla

Komission teksti Tarkistus

21a artikla 21 a artikla

Arviointi Arviointi

Komissio suorittaa 4 artiklan 2–4 kohdan 
ja 11 kohdan mukaisen arvioinnin ja 
esittää raportin tärkeimmistä havainnoista 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
viimeistään viiden vuoden kuluttua 4 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein.”;

Komissio suorittaa joka kolmas vuosi 
lisäsuojatodistuksen mukaista valmistusta 
koskevan arvioinnin 5 artiklan 2–6 kohdan 
ja 11 kohdan mukaisesti sekä 
lisäsuojatodistusjärjestelmän arvioinnin, 
jossa tarkastellaan rinnakkaislääkkeiden 
unionin markkinoille tulon 
mahdollisuutta sekä lääkkeiden 
saatavuutta ja kansanterveyttä, ja esittää 
raportin tärkeimmistä havainnoista 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
sellaisen varastoinnin vaikutuksiin, jolla 
varaudutaan ensimmäisen päivän unionin 
markkinoille tuloon todistuksen 
voimassaolon päätyttyä;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

(4) Lisätään tämän asetuksen liite liitteeksi -
I.

(4) Lisätään tämän asetuksen liitteet liitteiksi 
-I ja -Ia.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite
Asetus (EY) N:o 469/2009
Liite -I

Komission teksti Tarkistus

Liite Liite -I
Logo Vakiolomake, jota valmistajien on 

käytettävä 5 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mukaisissa ilmoituksissa

a. Valmistajan nimi ja osoite
b. Asianomaisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan valmistuspaikan osoite tai 
osoitteet
c. Asianomaisessa jäsenvaltiossa 
myönnetyn todistuksen numero ja 
tuotteen tunniste viittaamalla sen yhteisen 
kansainvälisen nimistön mukaiseen 
nimeen, jos sellainen on saatavilla
d. Valmistuksen varhaisin suunniteltu 
aloituspäivä asianomaisessa 
jäsenvaltiossa
e. Alustava luettelo kolmannesta 
maasta tai kolmansista maista, joihin 
tuotetta on tarkoitus viedä
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite
Asetus (EY) N:o 469/2009
Liite -I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite -I a
Logo


