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Ændringsforslag 1 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Ved at sikre en periode med 
supplerende beskyttelse på op til fem år 
søger forordning (EF) nr. 469/2009 inden 
for Unionen at fremme den forskning og 
innovation, der er nødvendig for at udvikle 
lægemidler, og bidrage til at forhindre 
udflytning af farmaceutisk forskning uden 
for Unionen til lande, der kan tilbyde større 
beskyttelse.

(2) Ved at sikre en periode med 
supplerende beskyttelse på op til fem år 
søger forordning (EF) nr. 469/2009  inden 
for Unionen at fremme den forskning og 
innovation, der er nødvendig for at udvikle  
lægemidler,  og støtte og bidrage til at 
forhindre udflytning af farmaceutisk 
forskning uden for Unionen til lande, der 
kan tilbyde større beskyttelse, og samtidig 
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sikre adgang til lægemidler inden for 
Unionen.

Ændringsforslag 2 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Rettidig adgang for generiske og 
biosimilære lægemidler til EU-markedet 
er vigtigt med hensyn til at øge 
konkurrencen, reducere priserne og sikre 
sundhedssystemernes bæredygtighed. 
Ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 
for at tillade fremstilling af generiske og 
biosimilære lægemidler til eksport og 
oplagring for at gøre det muligt for dem at 
komme ind på EU-markedet, når patentet 
udløber, bør ikke komme i konflikt med de 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som 
fortsat er en af hjørnestenene i 
innovation, konkurrenceevne og vækst i 
medlemsstaterne. Denne forordning bør 
ikke gribe ind i varigheden af 
enerettigheder på markedet i et patents 
gyldighedsperiode, hvilket understreges 
af, at import er tilladt umiddelbart efter 
udløbet, men udgør en 
konkurrencemæssig ulempe for den 
europæiske branche for generiske 
lægemidler. Denne forordning bør tage 
hensyn til de betænkeligheder, som 
Europa-Parlamentet og Rådet har givet 
udtryk for med hensyn til det stigende 
antal eksempler på markedssvigt i en 
række medlemsstater, hvor patienters 
adgang til effektive og økonomisk 
overkommelige nødvendige lægemidler 
bringes i fare af meget høje og uholdbare 
prisniveauer.

Ændringsforslag 15 får følgende ordlyd:
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik herpå bør denne 
forordning indføre en engangsforpligtelse 
for den person, der fremstiller varen 
udelukkende til eksportformål, med krav 
om, at den pågældende person giver visse 
oplysninger til den myndighed, der har 
udstedt det supplerende 
beskyttelsescertifikat i den medlemsstat, 
hvor fremstillingen vil finde sted. 
Oplysningerne skal gives, inden 
fremstillingen påbegyndes for første gang i 
den pågældende medlemsstat. 
Fremstillingen og beslægtede handlinger, 
herunder dem, der udføres i andre 
medlemsstater end den, hvor varen 
fremstilles, i tilfælde, hvor varen er 
beskyttet af et certifikat i de andre 
medlemsstater, bør kun falde ind under 
undtagelsens anvendelsesområde, hvis 
producenten har sendt denne anmeldelse til 
den kompetente patentmyndighed (eller 
anden udpeget myndighed) i den 
medlemsstat, hvor fremstillingen finder 
sted. Den endelige forpligtelse til at give 
oplysninger til myndigheden bør finde 
anvendelse i alle de medlemsstater, hvor 
fremstillingen finder sted, både hvad 
angår fremstillingen i den pågældende 
medlemsstat og for så vidt angår 
beslægtede handlinger, uanset om de 
udføres i denne eller en anden 
medlemsstat, der er relateret til 
fremstillingen. Myndigheden bør pålægges 
at offentliggøre disse oplysninger af 
hensyn til gennemsigtigheden og med det 
formål at oplyse indehaveren af 
certifikatet om producentens hensigt.

(13) Med henblik herpå bør denne 
forordning indføre en forpligtelse for 
producenten, dvs. den juridiske person, 
der er etableret i Unionen, og på hvis 
vegne fremstillingen af et produkt eller et 
lægemiddel , der indeholder det 
pågældende produkt, med henblik på 
eksport til tredjelande eller markedsføring 
af produktet på EU-markedet efter 
certifikatets udløb udføres, herunder 
muligheden af at den juridiske person selv 
direkte står for fremstillingen, hvorved det 
kræves, at den pågældende person giver 
visse oplysninger til den myndighed, der 
har udstedt det supplerende 
beskyttelsescertifikat i den medlemsstat, 
hvor fremstillingen vil finde sted. Det 
påhviler producenten, der er etableret i 
Unionen, at kontrollere, at beskyttelsen 
ikke eksisterer eller er udløbet i et 
eksportland, eller om den er omfattet af 
begrænsninger eller fritagelser i det 
pågældende land. Der bør til dette formål 
stilles en fælles anmeldelsesformular til 
rådighed til anmeldelsen til myndigheden. 
Oplysningerne skal gives, inden 
fremstillingen påbegyndes for første gang i 
den pågældende medlemsstat. 
Fremstillingen bør kun falde ind under 
undtagelsens anvendelsesområde, hvis 
producenten har sendt denne anmeldelse til 
den kompetente patentmyndighed (eller 
anden udpeget myndighed) i den 
medlemsstat, hvor fremstillingen finder 
sted, og har informeret indehaveren af det 
supplerende beskyttelsescertifikat om 
producentens navn og adresse og 
certifikatnummeret i den pågældende 
medlemsstat. Fremstillingen bør 
anmeldes. Hvis fremstillingen finder sted i 
mere end én medlemsstat, bør der kræves 
en anmeldelse i hver af de pågældende 
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medlemsstater. Myndigheden bør være 
påkrævet i hver af disse medlemsstater. 
Myndigheden bør pålægges at 
offentliggøre certifikatnummeret på det 
relevante produkt eller lægemiddel af 
hensyn til gennemsigtigheden. Visse 
fortrolige eller kommercielt følsomme 
oplysninger, der indberettes til 
myndigheden, bør ikke offentliggøres, 
men kan kun stilles til rådighed, hvis en 
domstol eller en anden kompetent 
myndighed anmoder herom.

Ændringsforslag 21 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Kommissionen bør foretage en 
evaluering af denne forordning. I henhold 
til punkt 22 i den interinstitutionelle aftale 
mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om bedre lovgivning af 13. 
april 201643bør denne evaluering baseres 
på kriterierne for effektivitet, relevans, 
sammenhæng og merværdi og bør danne 
grundlag for konsekvensanalyser af mulige 
yderligere foranstaltninger. Evalueringen 
skal tage højde for eksport til lande uden 
for Unionen og generiske og især 
biosimilære lægemidlers mulighed for at 
blive bragt i omsætning på markeder i EU 
hurtigst muligt efter et certifikats udløb. 
Denne evaluering bør navnlig tage højde 
for effektiviteten af undtagelsen i lyset af 
målet om at genoprette et globalt 
konkurrencevilkår for virksomheder i 
Unionen, der producerer generiske og 
biosimilære lægemidler og en hurtigere 
indførsel af generiske og især biosimilære 
lægemidler på markedet efter et certifikats 
udløb. Den bør også undersøge virkningen 

(20) Kommissionen bør foretage en 
regelmæssig evaluering af denne 
forordning. I betragtning af at adgang til 
og prisoverkommelighed for lægemidler 
har afgørende betydning for 
folkesundheden og de offentlige udgifter, 
er det berettiget med en regelmæssig 
evalueringscyklus for denne forordning. I 
henhold til punkt 22 i den 
interinstitutionelle aftale mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske 
Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning af 13. april 201643 bør denne 
evaluering baseres på kriterierne for 
effektivitet, relevans, sammenhæng og 
merværdi og bør danne grundlag for 
konsekvensanalyser af mulige yderligere 
foranstaltninger. Evalueringen skal tage 
højde for virkningen af systemet med 
supplerende beskyttelsescertifikater på 
adgangen til lægemidler til en 
overkommelig pris og undtagelsen, 
herunder eksport til lande uden for 
Unionen og generiske og især biosimilære 
lægemidlers mulighed for at blive bragt i 
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af undtagelsen på forskning og produktion 
af innovative lægemidler af indehavere af 
certifikater i Unionen og overveje balancen 
mellem de forskellige interesser der er på 
spil, herunder folkesundheden.

omsætning på markeder i EU hurtigst 
muligt efter et certifikats udløb. Den 
regelmæssige evaluering bør også 
adressere virkningerne af denne 
forordning for fremstilling i Unionen 
foretaget af producenter etableret i 
Unionen til oplagring med henblik på 
adgang til Unionens marked fra den 
første dag efter et certifikats udløb. I den 
forbindelse er det vigtigt at fastslå, om 
fremstilling, der i øjeblikket finder sted 
uden for Unionen, er flyttet til Unionens 
område. Denne evaluering bør navnlig tage 
højde for effektiviteten af undtagelsen i 
lyset af målet om at genoprette et globalt 
konkurrencevilkår for virksomheder i 
Unionen, der producerer generiske og 
biosimilære lægemidler og en hurtigere 
indførsel af generiske og især biosimilære 
lægemidler på markedet efter et certifikats 
udløb, og undersøge argumenterne for en 
eventuel udvidelse af anvendelsesområdet 
for undtagelsen, således at EU-
producenter af generiske og biosimilære 
lægemidler kan producere med henblik på 
oplagring. Den bør også undersøge 
virkningen af undtagelsen og en mulig 
udvidelse heraf på forskning og produktion 
af innovative lægemidler af indehavere af 
certifikater i Unionen og overveje balancen 
mellem de forskellige interesser der er på 
spil, herunder adgang til lægemidler i 
Unionen og folkesundheden.

_________________ _________________
43 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 43 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag 26 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 469/2009
Artikel 5
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Gældende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 5 affattes således:
Artikel 5 "Artikel 5

Certifikatets retsvirkninger Certifikatets retsvirkninger

Med forbehold af artikel 4 medfører 
certifikatet de samme rettigheder, 
begrænsninger og forpligtelser som dem, 
der knytter sig til grundpatentet.

1. Med forbehold af artikel 4 medfører 
certifikatet de samme rettigheder, 
begrænsninger og forpligtelser som dem, 
der knytter sig til grundpatentet.

2. Uanset stk. 1 giver certifikatet ikke 
beskyttelse mod bestemte handlinger, som 
ellers ville kræve samtykke fra 
indehaveren af certifikatet som omhandlet 
i artikel 11 ("indehaveren af 
certifikatet"), hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) handlingerne omfatter:
i) fremstilling af et produkt eller et 
lægemiddel, der indeholder det 
pågældende produkt, med henblik på 
eksport til tredjelande eller
ii) fremstilling af et produkt eller et 
lægemiddel, der indeholder det 
pågældende produkt, med henblik på at 
oplagre det i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted, i de sidste to år 
af det i stk. 1 omhandlede certifikats 
gyldighedsperiode med henblik på at 
bringe det pågældende produkt i 
omsætning på medlemsstaters marked fra 
den første dag efter certifikatets udløb i de 
pågældende medlemsstater
iii) handlingen omfatter ikke nogen 
handling eller aktivitet med henblik på 
import af lægemidler eller dele af 
lægemidler til Unionen alene med henblik 
på ompakning og genudførsel.
b) producenten underretter 
myndigheden, der henvises til i artikel 9, 
stk. 1, i den medlemsstat, hvor denne 
fremstilling skal finde sted ("den 
relevante medlemsstat"), om de 
oplysninger, der er anført i stk. 3, litra a), 
b), c), e) og f), senest to måneder før 
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startdatoen for fremstillingen i den 
pågældende medlemsstat
c) producenten underretter skriftligt 
indehaveren af certifikatet om 
oplysningerne i stk. 3, litra a) og c), senest 
to måneder før startdatoen for 
fremstillingen i den pågældende 
medlemsstat
d) meddelelsen til indehaveren af 
certifikatet må ikke indeholde fortrolige 
eller kommercielt følsomme oplysninger
e) de oplysninger, som af 
producenten fremsendes til indehaveren 
af certifikatet, behandles strengt fortroligt 
af indehaveren af certifikatet og 
offentliggøres ikke. Desuden anvender 
indehaveren af certifikatet udelukkende 
oplysningerne til at kontrollere, om denne 
forordnings krav er overholdt, og i givet 
fald indlede en retssag på grund af 
manglende overholdelse af reglerne
f) i tilfælde af produkter fremstillet 
med henblik på eksport til tredjelande 
sikrer producenten, at et logo i den form, 
der er anført i bilag -Ia, er anbragt på det 
i stk. 2, litra a), nr. i), omhandlede 
produkts ydre emballage, eller, hvis 
produktet udgør en del af et lægemiddel, 
på lægemidlets ydre emballage
g) producenten sikrer, at det 
lægemiddel, der fremstilles i henhold til 
stk. 2, litra a), nr. i), ikke bærer en aktiv 
entydig identifikator som omhandlet i 
artikel 3, litra d), i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2016/161. 
Hvor det er relevant, skal den kompetente 
myndighed have adgang til dataene i de 
registre, der tillades i direktiv 2011/62/EU 
og den delegerede forordning (EU) 
2016/161, for at kontrollere overholdelsen
h) producenten overholder stk. 4.
3. Oplysningerne i medfør af stk. 2, 
litra b), som skal behandles strengt 
fortroligt af alle parter, er som følger:
a) producentens navn og adresse
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b) den medlemsstat, hvor 
fremstillingen og i givet fald også 
oplagringen skal finde sted
c) nummeret på det certifikat, der er 
udstedt i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted
d) den påtænkte startdato for 
fremstillingen i den pågældende 
medlemsstat
e) en vejledende liste over det eller de 
påtænkte tredjelande, som produktet skal 
eksporteres til.
4. Med henblik på den i stk. 2, litra 
b), omhandlede meddelelse anvender 
producenten den standardformular, der er 
indeholdt i bilag -I til denne forordning.
5. Myndighederne i medlemsstaterne, 
der henvises til i artikel 9, stk. 1, må 
under ingen omstændigheder videregive 
nogen forretningsfølsomme oplysninger 
fra producenten, hverken til indehaveren 
af certifikatet eller til offentligheden.
6. Producenten skal med passende og 
dokumenterede midler sikre, at personer i 
et kontraktforhold med producenten, der 
udfører handlinger, der falder ind under 
stk. 2, litra a), er fuldt informeret og 
opmærksom på følgende:
a) at disse handlinger er omfattet af 
bestemmelserne i stk. 2
b) at markedsføring, indførsel eller 
genindførsel af det i stk. 2, litra a), nr. i), 
omhandlede produkt kan udgøre en 
krænkelse af det certifikat, der er 
omhandlet i stk. 1, hvor, og så længe, det 
pågældende certifikat finder anvendelse.
7. Stk. 2 finder anvendelse på 
certifikater, som der ansøges om på eller 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Det finder også anvendelse 
på certifikater, for hvilke grundpatentet er 
udløbet den 1. januar 2021 eller senere.
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Ændringsforslag 27 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 469/2009
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Meddelelsen sendt til en 
myndighed som omhandlet i artikel 4, stk. 
2, litra b), offentliggøres af denne 
myndighed senest 15 dage efter 
modtagelsen af anmeldelsen.

4. Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede 
myndighed i den relevante medlemsstat 
offentliggør hurtigst muligt de 
oplysninger, der er anført i artikel 5, 
stk. 3, litra c). De resterende oplysninger, 
som meddeles i henhold til artikel 5, stk. 
3, må ikke offentliggøres af myndigheden 
eller gøres offentligt tilgængelige, men 
den skal dog efter anmodning udlevere de 
pågældende oplysninger til en domstol 
eller en anden kompetent myndighed i 
forbindelse med enhver retssag, som 
vedrører artikel 5, stk. 2. Den nationale 
myndighed træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at de 
pågældende oplysninger behandles 
fortroligt.

Ændringsforslag 28 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 469/2009
Artikel 21a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21a Artikel 21a

Evaluering Evaluering

Senest fem år efter den dato, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 5, og hvert femte 
år derefter gennemfører Kommissionen en 

Hvert tredje år gennemfører 
Kommissionen en evaluering af 
produktionsundtagelsen i forbindelse med 
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evaluering af artikel 4, stk. 2 til 4 og 11, og 
fremlægger en rapport om de vigtigste 
resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

supplerende beskyttelsescertifikater i 
henhold til artikel 5, stk. 2-6, og artikel 11 
og af systemet med supplerende 
beskyttelsescertifikater angående 
generiske lægemidlers mulighed for at 
blive bragt i omsætning på EU-markedet 
og adgangen til lægemidler og 
folkesundheden og fremlægger en rapport 
om de vigtigste resultater til Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. Der tages 
særligt hensyn til virkningerne af 
oplagring med henblik på adgang til 
Unionens marked fra den første dag efter 
et certifikats udløb.

Følgende ændringsforslag indsættes mellem ændringsforslag 28 og 29:

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Bilaget til nærværende forordning 
indsættes som bilag I.

(4) Bilagene til nærværende forordning 
indsættes som bilag -I og -Ia.

Ændringsforslag 29 får følgende ordlyd:

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag
Forordning (EF) nr. 469/2009
Bilag -I

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Bilag -I
Logo Standardformular, der skal anvendes af 

producenter til meddelelser i henhold til 
artikel 5, stk. 2, litra b)
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a. Producentens navn og adresse
b. Adresse(r) på de lokaliteter, hvor 
produktionen skal finde sted i den 
pågældende medlemsstat
c. Nummer på certifikatet, der er 
udstedt i den pågældende medlemsstat, og 
identifikation af produktet under 
henvisning til dets internationale 
fællesnavn, hvis det foreligger
d. Tidligste påtænkte startdato for 
fremstillingen i den pågældende 
medlemsstat
e. Vejledende liste over det eller de 
tredjelande, som produktet påtænkes at 
eksporteres til

(Vedrører alle sprogudgaver.)


