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Az 1. módosítás szövege a következő:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azzal, hogy öt évig terjedő 
kiegészítő oltalmi időt biztosít, a 
469/2009/EK rendelet arra törekszik, hogy 
elősegítse az Unióban a gyógyszerek 
kifejlesztéséhez szükséges kutatást és 
innovációt, és hozzájáruljon a 
gyógyszeripari kutatás Unión kívülre, 
nagyobb oltalmat kínáló országokba 
történő áthelyezésének 
megakadályozásához.

(2) Azzal, hogy öt évig terjedő 
kiegészítő oltalmi időt biztosít, a 
469/2009/EK rendelet arra törekszik, hogy 
elősegítse az Unióban a gyógyszerek 
kifejlesztéséhez szükséges kutatást és 
innovációt, és hozzájáruljon a 
gyógyszeripari kutatás Unión kívülre, 
nagyobb oltalmat kínáló országokba 
történő áthelyezésének 
megakadályozásához, miközben ezzel 
egyidejűleg biztosítja a gyógyszerek unión 
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belüli elérhetőségét.

A 2. módosítás szövege a következő:

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A generikus és biológiailag 
hasonló készítmények időben történő 
piacra jutása fontos a verseny 
növelésének, az árak csökkentésének és az 
egészségügyi rendszerek 
fenntarthatóságának biztosításához. A 
469/2009/EK rendelet generikus és 
biológiailag hasonló gyógyszerek kivitelre 
és az olyan tárolásra való gyártásának 
engedélyezése érdekében való módosítása, 
amelynek célja a szabadalom lejártakor e 
gyógyszerek uniós piacra való 
bejutásának lehetővé tétele, nem állhat 
ellentétben a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogokkal, amelyek továbbra is az 
innováció, a versenyképesség és a 
növekedés egyik sarokkövét jelentik a 
tagállamokban. Ez a rendelet nem ütközik 
a szabadalom érvényességi ideje alatti 
piaci kizárólagossághoz fűződő jogok 
időtartamával, amit az is alátámaszt, hogy 
az azonnali behozatal a lejárat után 
engedélyezve van, de versenyhátrányt 
jelent az európai generikus gyógyszeripar 
számára. E rendeletnek figyelembe kell 
vennie az Európai Parlament és a Tanács 
által azzal kapcsolatban kifejezésre 
juttatott aggályokat, hogy több 
tagállamban egyre nagyobb számban 
fordulnak elő piaci zavarok, amikor is a 
nagyon magas és nem fenntartható 
árszintek veszélyeztetik a betegeknek az 
alapvető gyógyszerekhez történő tényleges 
és megfizethető hozzáférését.

A 15. módosítás szövege a következő:
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ebből a célból a rendeletnek 
egyszeri kötelezettséget kell kirónia a 
terméket kizárólag exportcéllal gyártó 
személyre, amely kötelezettség értelmében 
a szóban forgó személynek bizonyos 
információkat kell szolgáltatnia annak a 
hatóságnak, amely a kiegészítő oltalmi 
tanúsítványt kiadta abban a tagállamban, 
ahol a gyártásra majd sor kerül. Az 
információkat a gyártásnak az említett 
tagállamban első alkalommal szándékolt 
megkezdése előtt közölni kell. A gyártás és 
a kapcsolódó cselekmények – ideértve 
azokat is, amelyeket a gyártás helye 
szerinti tagállamtól eltérő tagállamban 
végeznek el, ha a termék e tagállamban is 
tanúsítvány oltalma alatt áll – csak akkor 
tartozhatnak a kivétel hatálya alá, ha a 
gyártó az említett információkat eljuttatta a 
gyártás helye szerinti tagállam illetékes 
iparjogvédelmi hatóságához (vagy más 
kijelölt hatósághoz). A hatóságnak címzett 
információszolgáltatással kapcsolatos 
egyszeri kötelezettség minden olyan 
tagállamban alkalmazandó, ahol a 
gyártásra sor kerül majd, mind az említett 
tagállamban történő gyártás, mind a 
kapcsolódó cselekmények tekintetében, 
függetlenül attól, hogy azokat a gyártással 
összefüggésben az említett tagállamban 
vagy más tagállamban végzik el. Az 
átláthatóság érdekében és a tanúsítvány 
jogosultjának a gyártó szándékáról 
történő tájékoztatása céljából a 
hatóságnak közzé kell tennie a szóban 
forgó információt.

(13) Ebből a célból a rendeletnek 
kötelezettséget kell kirónia a gyártóra, 
nevezetesen az Unióban letelepedett azon 
jogi személyre, akinek nevében a termék 
vagy az adott terméket tartalmazó 
gyógyszer gyártására sor kerül harmadik 
országokba való kivitel vagy a tanúsítvány 
lejártát követően az uniós piacon való 
forgalomba hozatal céljából, beleértve 
annak lehetőségét is, hogy a jogi személy 
maga végzi a gyártást, amelynek során a 
szóban forgó személynek bizonyos 
információkat kell szolgáltatnia annak a 
hatóságnak, amely a kiegészítő oltalmi 
tanúsítványt kiadta abban a tagállamban, 
ahol a gyártásra majd sor kerül. Az 
Unióban letelepedett gyártó felelőssége, 
hogy meggyőződjön arról, hogy az 
exportáló országban nincs-e oltalom vagy 
az már megszűnt, illetve hogy 
vonatkoznak-e arra korlátozások vagy 
kivételek az említett országban. E célból 
közös értesítési formanyomtatványt kell 
biztosítani a hatóság értesítésére. Az 
információkat a gyártásnak az említett 
tagállamban első alkalommal szándékolt 
megkezdése előtt közölni kell. A gyártás 
csak akkor tartozhat a kivétel hatálya alá, 
ha a gyártó az említett információkat 
eljuttatta a gyártás helye szerinti tagállam 
illetékes iparjogvédelmi hatóságához (vagy 
más kijelölt hatósághoz), és tájékoztatta a 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány jogosultját 
a gyártó nevéről és címéről és a 
tanúsítvány számáról az említett 
tagállamban. A gyártásról tájékoztatást 
kell adni. Amennyiben a gyártásra egynél 
több tagállamban kerül sor, az 
értesítésnek ezen tagállamok mindegyike 
vonatkozásában meg kell történnie. Az 
átláthatóság érdekében a hatóságnak közzé 
kell tennie a megfelelő termék vagy 
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gyógyszer tanúsítványának számát. 
Bizonyos bizalmas vagy kereskedelmi 
szempontból érzékeny információk, 
amelyekről a hatóságot értesítették, nem 
tehetők közzé, de – amennyiben azt 
bíróság vagy más illetékes hatóság kéri – 
rendelkezésre bocsáthatók.

A 21. módosítás szövege a következő:

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak el kell végeznie a 
rendelet értékelését. Az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közötti, a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodás43 (22) bekezdésének 
értelmében az említett értékelésnek a 
hatékonyság, az eredményesség, a 
relevancia, a koherencia és a hozzáadott 
érték öt kritériumán kell alapulnia, és ez az 
értékelés képezi a további intézkedési 
lehetőségek hatásvizsgálatainak alapját. Az 
értékelésnek figyelembe kell vennie az 
Unión kívülre irányuló exportot, valamint 
azokat a lehetőségeket, amelyek révén a 
generikus és különösen a biohasonló 
gyógyszerek a tanúsítvány lejárta után 
mihamarabb az uniós piacra kerülhetnek. 
Az értékelésnek meg kell vizsgálnia 
különösen azt, hogy mennyire volt 
eredményes a kivétel bevezetése azon 
célkitűzés szempontjából, hogy a generikus 
és biohasonló gyógyszereket gyártó 
unióbeli cégek számára újra egyenlő 
versenyfeltételeket kell biztosítani 
világszinten, és gyorsabb piacra lépést kell 
biztosítani a generikus és főként a 
biohasonló gyógyszerek számára a 
tanúsítvány lejártát követően. Az 

(20) A Bizottságnak rendszeresen el 
kell végeznie a rendelet értékelését. 
Figyelembe véve, hogy a gyógyszerekhez 
való hozzájutás és azok megfizethetősége 
kiemelkedő fontosságú a közegészségügy 
és a közkiadások szempontjából, e 
rendelet rendszeres időközönkénti 
értékelése indokolt. Az Európai Parlament, 
az Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság közötti, a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodás43 (22) bekezdésének 
értelmében az említett értékelésnek a 
hatékonyság, az eredményesség, a 
relevancia, a koherencia és a hozzáadott 
érték öt kritériumán kell alapulnia, és ez az 
értékelés képezi a további intézkedési 
lehetőségek hatásvizsgálatainak alapját. Az 
értékelésnek figyelembe kell vennie a 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok 
rendszerének, valamint a mentességnek a 
megfizethető árú gyógyszerekhez való 
hozzájutásra gyakorolt hatását, beleértve 
az Unión kívülre irányuló exportot, 
valamint azokat a lehetőségeket, amelyek 
révén a generikus és különösen a 
biológiailag hasonló gyógyszerek a 
tanúsítvány lejárta után mihamarabb az 
uniós piacra kerülhetnek. A rendszeres 
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értékelésnek tanulmányoznia kell azt is, 
hogy a kivétel milyen hatással jár az 
innovatív gyógyszereknek az Unióban 
tanúsítvánnyal rendelkező jogosultak általi 
kutatására és gyártására, és vizsgálnia kell 
a szóban forgó érdekek közötti egyensúlyt, 
ideértve a közegészségügy érdekeit is.

értékelésnek foglalkoznia kell e rendelet 
hatályának az Unióban letelepedett 
gyártók által a készletfelhalmozás 
érdekében végzett Unión belüli gyártásra 
való esetleges kiterjesztésével is, melynek 
célja a tanúsítvány lejártakor az uniós 
piacra az első napon való belépés. Ezzel 
összefüggésben fontos lenne 
megbizonyosodni arról, hogy a korábban 
az Unión kívül folyó gyártást az Unió 
területére helyeznék-e át. Az értékelésnek 
meg kell vizsgálnia különösen azt, hogy 
mennyire volt eredményes a kivétel 
bevezetése azon célkitűzés szempontjából, 
hogy a generikus és biológiailag hasonló 
gyógyszereket gyártó unióbeli cégek 
számára újra egyenlő versenyfeltételeket 
kell biztosítani világszinten, és gyorsabb 
piacra lépést kell biztosítani a generikus és 
főként a biológiailag hasonló gyógyszerek 
számára a tanúsítvány lejártát követően, 
valamint meg kell vizsgálnia a mentesség 
által biztosított kivétel hatályának 
esetleges kiterjesztését annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a generikus és 
biológiailag hasonló gyógyszerek Unióban 
letelepedett gyártói készletfelhalmozás 
céljából gyártást folytassanak. Az 
értékelésnek tanulmányoznia kell azt is, 
hogy a kivétel és annak esetleges 
kiterjesztése milyen hatással jár az 
innovatív gyógyszereknek az Unióban 
tanúsítvánnyal rendelkező jogosultak általi 
kutatására és gyártására, és vizsgálnia kell 
a szóban forgó érdekek közötti egyensúlyt, 
ideértve a gyógyszerek Unión belüli 
hozzáférhetőségét és a közegészségügy 
érdekeit is.

_________________ _________________
43 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 43 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

A 26. módosítás szövege a következő:
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
469/2009/EK rendelet
5 cikk

Hatályos szöveg Módosítás

1a. Az 5. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

5. cikk „5. cikk

A tanúsítvány joghatásai A tanúsítvány joghatásai

A tanúsítvány – a 4. cikk rendelkezéseit 
figyelembe véve – az alapszabadalommal 
azonos jogokat biztosít, azonos korlátokkal 
és kötelezettségekkel.

(1) A tanúsítvány – a 4. cikk 
rendelkezéseit figyelembe véve – az 
alapszabadalommal azonos jogokat 
biztosít, azonos korlátokkal és 
kötelezettségekkel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a 
tanúsítvány nem nyújt oltalmat bizonyos 
cselekményekkel szemben, amelyekhez 
egyébként a tanúsítvány 11. cikkben 
említett jogosultjának (a továbbiakban: a 
tanúsítvány jogosultja) hozzájárulására 
lenne szükség, amennyiben teljesülnek a 
következő feltételek:
a) a cselekmények a következők:
i. egy termék vagy az adott terméket 
tartalmazó gyógyszer harmadik országba 
irányuló export céljával történő gyártása; 
vagy
ii. egy terméknek vagy az adott 
terméket tartalmazó gyógyszernek az (1) 
bekezdésben említett tanúsítvány 
érvényességének utolsó 2 éve során a 
gyártás helye szerinti tagállamban való 
tárolás céljából történő gyártása annak 
érdekében, hogy a terméket a tanúsítvány 
adott tagállamokban való lejártát követő 
első naptól kezdve forgalomba hozzák a 
tagállamok piacán;
iii. a cselekmény kizárja azokat a 
cselekményeket vagy tevékenységeket, 
amelyek a gyógyszereknek vagy azok 
részeinek az Unióba irányuló, pusztán 
újracsomagolás és újrakivitel céljából 
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történő behozatalát szolgálják;
b) a gyártó legkésőbb 2 hónappal a 
gyártásnak a gyártás helye szerinti 
tagállamban való tervezett megkezdése 
előtt tájékoztatja a (3) bekezdés a), b), c), 
e) és f) pontjában felsorolt információkról 
az említett tagállamnak a 9. cikk 
(1) bekezdésében említett hatóságát;
c) a gyártó írásban tájékoztatja a 
tanúsítvány jogosultját a (3) bekezdés a) 
és c) pontjában felsorolt információkról 
legkésőbb két hónappal a gyártásnak az 
említett tagállamban való megkezdése 
előtt;
d) a tanúsítvány jogosultja részére 
küldött tájékoztatás nem tartalmaz 
semmilyen bizalmas vagy kereskedelmi 
szempontból érzékeny információt;
e) a gyártó által a tanúsítvány 
jogosultjának nyújtott információkat a 
tanúsítvány jogosultjának szigorúan 
bizalmasan kell kezelnie, és azok nem 
tehetők közzé; ezenkívül a tanúsítvány 
jogosultja a rendelkezésére bocsátott 
információkat kizárólag arra 
használhatja, hogy ellenőrizze a rendelet 
követelményeinek teljesülését, és adott 
esetben jogi eljárást kezdeményezzen a 
követelmények be nem tartásakor;
f) a harmadik országokba való 
export céljából gyártott termékek esetén a 
gyártó gondoskodik arról, hogy a -
Ia. mellékletben meghatározott formájú 
logót elhelyezze a (2) bekezdés a) 
pontjának i. alpontjában említett termék 
külső csomagolásán, vagy ha a termék 
gyógyszer részét képezi, a gyógyszer külső 
csomagolásán;
g) a gyártó gondoskodik arról, hogy a 
(2) bekezdés a) pontjának i. alpontja 
szerint gyártott gyógyszereken ne legyen 
az (EU) 2016/161 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének 
d) pontjában meghatározott aktív egyedi 
azonosító. Adott esetben az illetékes 
hatóságok hozzáférnek a 
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2011/62/EU irányelvben és az 
(EU) 2016/161 felhatalmazáson alapuló 
rendeletben meghatározott adattároló 
rendszerekben foglalt adatokhoz a 
megfelelés ellenőrzése érdekében;
h) a gyártó megfelel a 
(4) bekezdésnek.
(3) A (2) bekezdés b) pontjának 
alkalmazásában vett információkat 
valamennyi félnek szigorúan bizalmasan 
kell kezelnie, és azok alatt a következőket 
kell érteni:
a) a gyártó neve és címe;
b) az a tagállam, ahol a gyártásra, és 
adott esetben a tárolásra is, sor kerül;
c) a gyártás helye szerinti 
tagállamban kiadott tanúsítvány száma;
d) a gyártás tervezett megkezdésének 
időpontja az érintett tagállamban;
e) tájékoztató lista arról a harmadik 
országról/azokról a harmadik 
országokról, ahova a terméket exportálni 
kívánják.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti 
értesítés alkalmazásában a gyártónak az e 
rendelet I. mellékletében szereplő 
formanyomtatványt kell használnia.
(5) A tagállamoknak a 9. cikk (1) 
bekezdésében említett hatóságai 
semmilyen körülmények között nem 
szolgáltathatják ki a gyártó által a 
gyógyszerre vonatkozóan nyújtott, 
kereskedelmi szempontból érzékeny 
információkat a tanúsítvány 
jogosultjának, és nem hozhatják 
nyilvánosságra azokat;
(6) A gyártó megfelelő és dokumentált 
eszközökkel gondoskodik arról, hogy a 
vele szerződéses kapcsolatban álló azon 
személyek, akik a (2) bekezdés 
a) pontjának hatálya alá tartozó 
cselekményeket végeznek, teljes körűen 
értesüljenek a következőkről, és tudatában 
legyenek annak, hogy:
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a) az említett cselekmények a 
(2) bekezdés rendelkezéseinek hatálya alá 
tartoznak;
b) a (2) bekezdés a) pontjának i. 
alpontjában említett termék forgalomba 
hozatala, behozatala vagy újrabehozatala 
sértheti a (2) bekezdésben említett 
tanúsítványt, amennyiben és ameddig az 
hatályos.
(7) A (2) bekezdés csak az e rendelet 
hatálybalépésének időpontjában vagy azt 
követően kérelmezett tanúsítványokra 
vonatkozik. Azokra a tanúsítványokra is 
alkalmazandó, amelyek esetében az 
alapszabadalom 2021. január 1-jén vagy 
azt követően jár le.

A 27. módosítás szövege a következő:

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
469/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában említett, hatóságnak 
megküldött tájékoztatást e hatóság a 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 
napon belül közzéteszi.

(4) Az érintett tagállam 9. cikk (1) 
bekezdésében említett hatósága késedelem 
nélkül közzéteszi az 5. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjában felsorolt 
információkat. Az 5. cikk (3) bekezdése 
szerint bejelentett egyéb információkat a 
hatóság nem teszi közzé, illetve nem teszi 
hozzáférhetővé a nyilvánosság számára 
ellenőrzés céljából, hanem kérésre a 
bíróság vagy más illetékes hatóság 
rendelkezésére bocsátja bármely olyan 
jogi eljárás céljára, amelynek során az 
5. cikk (2) bekezdését figyelembe kell 
venni. A nemzeti hatóság megteszi a 
megfelelő intézkedéseket az említett 
információk bizalmas jellegének 
megőrzése érdekében.
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A 28. módosítás szövege a következő:

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
469/2009/EK rendelet
21 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21a. cikk 21a. cikk

Értékelés Értékelés

A Bizottság legkésőbb öt évvel a 4. cikk 
(5) bekezdésében említett időponttól 
követően, majd azt követően ötévente 
elvégzi a 4. cikk (2)–(4) bekezdésének és a 
11. cikknek az értékelését, és a főbb 
megállapításokról jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak.;

A Bizottság háromévente elvégzi az 
5. cikk (2)–(6) bekezdése és a 11. cikk 
szerinti SPC gyártási mentesség, valamint 
az SPC-rendszer értékelését a generikus 
gyógyszerek uniós piacra való bejutási 
képessége és a gyógyszerekhez való 
hozzáférés és a közegészségügy 
tekintetében, és a főbb megállapításokról 
jelentést tesz az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak. Külön figyelembe 
kell venni azon tárolás hatásait, amelynek 
célja a tanúsítvány lejártakor az uniós 
piacra az első napon való belépés.
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A 28. és a 29. módosítás között a szöveg a következő módosítással egészül ki:

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A rendelet e rendelet mellékletével 
egészül ki I. mellékletként.

4. A rendelet e rendelet mellékleteivel 
egészül ki I. és -Ia. mellékletként.

A 29. módosítás szövege a következő:

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet
469/2009/EK rendelet
-I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet -I. melléklet

Logó A gyártók által az 5. cikk (2) bekezdésének 
b) pontja szerinti értesítésekre 

használandó formanyomtatvány

a. A gyártó neve és címe;
b. Azon telephelyek címe(i), ahol a 
gyártásra sor kerül az érintett 
tagállamban;
c. Az érintett tagállamban kiadott 
tanúsítvány száma és a termék 
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azonosítása, adott esetben a nemzetközi 
szabadnevére való hivatkozással;
d. A gyártás tervezett megkezdésének 
legkorábbi időpontja az érintett 
tagállamban;
e. Tájékoztató jellegű lista azon 
harmadik országról/országokról, ahová a 
terméket exportálni kívánják.

(Az összes nyelvi változatot érinti.)


