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Muudatusettepanek 1 sõnastatakse järgmiselt:

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.
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Muudatusettepanek 2 sõnastatakse järgmiselt:

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 
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.
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Muudatusettepanek 15 sõnastatakse järgmiselt:

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 
edastatud teatavat konfidentsiaalset või 
tundlikku äriteavet ei tohiks avaldada, 
kuid seda võib esitada üksnes kohtu või 
muu pädeva asutuse taotluse korral.
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Muudatusettepanek 21 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Komisjon peaks käesolevat määrust 
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.

(20) Komisjon peaks käesolevat määrust 
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 
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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.

_________________ _________________
7 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1. 7 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek 26 sõnastatakse järgmiselt:

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 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 
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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, 
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 
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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:
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 
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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 sõnastatakse järgmiselt:

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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Muudatusettepanek 28 sõnastatakse järgmiselt:

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 21a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

Muudatusettepanekute 28 ja 29 vahele lisatakse järgmine muudatusettepanek:

Muudatusettepanek 31

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.
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Muudatusettepanek 29 sõnastatakse järgmiselt:

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

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

(Puudutab kõiki keeleversioone.)


