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Amendement 1 komt als volgt te luiden:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door te voorzien in een termijn van 
aanvullende bescherming tot maximaal vijf 
jaar beoogt Verordening (EG) nr. 469/2009 
binnen de Unie het onderzoek en de 
innovatie die voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen noodzakelijk zijn te 
bevorderen en bij te dragen aan het 
voorkomen van verplaatsing van 
onderzoek op farmaceutisch gebied naar 
landen buiten de Unie die een betere 

(2) Door te voorzien in een termijn van 
aanvullende bescherming tot maximaal vijf 
jaar beoogt Verordening (EG) nr. 469/2009 
binnen de Unie het onderzoek en de 
innovatie die voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen noodzakelijk zijn te 
bevorderen en bij te dragen aan het 
voorkomen van verplaatsing van 
onderzoek op farmaceutisch gebied naar 
landen buiten de Unie die een betere 
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bescherming bieden. bescherming bieden, en tegelijkertijd de 
toegang tot geneesmiddelen in de Unie te 
waarborgen.

Amendement 2 komt als volgt te luiden:

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De tijdige toegang van generieke 
en biosimilaire geneesmiddelen tot de 
markt van de Unie is belangrijk om de 
concurrentie aan te zwengelen, de prijzen 
te verlagen en de duurzaamheid van de 
gezondheidszorgstelsels te waarborgen. 
De wijziging van Verordening (EG) 
nr. 469/2009 om de productie van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
voor uitvoer en opslag toe te staan zodat 
zij op de markt van de Unie kunnen 
worden gebracht wanneer het octrooi 
verstrijkt, mag niet strijdig zijn met 
intellectuele-eigendomsrechten, die een 
van de hoekstenen van innovatie, 
concurrentievermogen en groei in de 
lidstaten blijven. Deze verordening moet 
de duur van de marktexclusiviteitsrechten 
tijdens de duur van een octrooi onverlet 
laten, hetgeen wordt onderstreept doordat 
invoer onmiddellijk na de vervaldatum 
wordt toegestaan, maar een 
concurrentienadeel oplevert voor de 
Europese bedrijfstak voor generieke 
geneesmiddelen. In deze verordening 
moet rekening worden gehouden met de 
bezorgdheid van het Europees Parlement 
en de Raad over het toenemende aantal 
gevallen van marktfalen in sommige 
lidstaten, waar de toegang van patiënten 
tot effectieve en betaalbare essentiële 
geneesmiddelen in het gedrang komt 
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doordat de prijsniveaus onhoudbaar hoog 
zijn.

Amendement 15 komt als volgt te luiden:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor dit doel wordt in de 
verordening een eenmalige plicht opgelegd 
aan degene die het uitsluitend voor de 
uitvoer bestemde product maakt, op grond 
waarvan die persoon in de lidstaat waar de 
productie zal plaatsvinden, bepaalde 
informatie moet verstrekken aan de 
autoriteit die het aanvullend 
beschermingscertificaat heeft verleend. De 
informatie moet voorafgaand aan de 
eerste productieplanning in die lidstaat 
worden verstrekt. De productie en 
aanverwante handelingen, met inbegrip 
van de in andere lidstaten dan de lidstaat 
van productie uitgevoerde handelingen 
wanneer het product ook door een 
certificaat in die andere lidstaten is 
beschermd, valt uitsluitend onder de 
werkingssfeer van de uitzondering als de 
producent zijn melding naar de bevoegde 
autoriteit op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten (of een andere hiervoor 
aangewezen autoriteit) van de lidstaat waar 
de productie plaatsvindt, heeft verzonden. 
De eenmalige verplichting tot het 
verstrekken van informatie aan de 
autoriteit geldt voor elke lidstaat waar 
productie zal plaatsvinden, zowel voor de 
productie in die lidstaat als voor de 
aanverwante handelingen, ongeacht of 
deze in dezelfde of in een andere bij de 
productie betrokken lidstaat worden 
uitgevoerd. De autoriteit is verplicht deze 

(13) Voor dit doel moet in de 
verordening een plicht worden opgelegd 
aan de producent, te weten de in de Unie 
gevestigde rechtspersoon namens wie een 
product of een geneesmiddel dat dit 
product bevat, wordt vervaardigd om te 
worden uitgevoerd naar derde landen of 
om in de Unie in de handel te worden 
gebracht na het vervallen van het 
certificaat, ongeacht of de rechtspersoon 
zelf rechtstreeks de productie uitvoert, 
waarbij die persoon in de lidstaat waar de 
productie zal plaatsvinden, bepaalde 
informatie moet verstrekken aan de 
autoriteit die het aanvullend 
beschermingscertificaat heeft verleend. De 
in de Unie gevestigde producent is 
verantwoordelijk om na te gaan of in een 
land van uitvoer geen bescherming 
bestaat of de bescherming vervallen is, 
dan wel of bescherming in dat land aan 
beperkingen of vrijstellingen 
onderworpen is. Een gemeenschappelijk 
meldingsformulier moet beschikbaar 
worden gesteld voor de melding aan de 
autoriteit. De informatie moet 
voorafgaand aan de eerste 
productieplanning in die lidstaat worden 
verstrekt. De productie mag uitsluitend 
onder de werkingssfeer van de 
uitzondering vallen als de producent zijn 
melding naar de bevoegde autoriteit op het 
gebied van industriële eigendom (of een 
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informatie te publiceren, in het belang van 
transparantie en met het doel de 
certificaathouder over het voornemen van 
de producent te informeren.

andere hiervoor aangewezen autoriteit) van 
de lidstaat waar de productie plaatsvindt, 
heeft verzonden en hij de houder van het 
verleende aanvullend 
beschermingscertificaat in kennis heeft 
gesteld van de naam en het adres van de 
producent en het nummer van het 
certificaat in die lidstaat. De productie 
moet worden gemeld. Indien productie 
plaatsvindt in meer dan een lidstaat, moet 
een melding vereist zijn in elk van die 
lidstaten. De autoriteit moet in elk van die 
lidstaten verplicht zijn het nummer van 
het certificaat voor het desbetreffende 
product of geneesmiddel te publiceren, in 
het belang van transparantie. Bepaalde aan 
de autoriteit gemelde vertrouwelijke of 
commercieel gevoelige informatie mag 
niet worden gepubliceerd, maar kan 
alleen op verzoek van een gerechtelijke 
instantie of een andere bevoegde autoriteit 
worden verstrekt.

Amendement 21 komt als volgt te luiden:

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie voert een evaluatie 
van de verordening uit. Krachtens punt 22 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over beter wetgeven van 
13 april 201643 wordt die evaluatie 
uitgevoerd op basis van de vijf criteria 
doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde en 
worden effectbeoordelingen van opties 
voor verdere acties op basis van die 
evaluatie uitgevoerd. De evaluatie houdt 
rekening met de uitvoer naar 
bestemmingen buiten de Unie en met de 
vraag in hoeverre generieke en met name 
biosimilaire geneesmiddelen in staat zijn 

(20) De Commissie moet regelmatig een 
evaluatie van de verordening uitvoeren. 
Gezien het grote belang van de toegang 
tot en de betaalbaarheid van 
geneesmiddelen voor de volksgezondheid 
en de overheidsuitgaven is een 
regelmatige evaluatiecyclus van deze 
verordening gerechtvaardigd. Krachtens 
punt 22 van het Interinstitutioneel Akkoord 
tussen het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie over beter wetgeven van 
13 april 201643 moet die evaluatie worden 
uitgevoerd op basis van de vijf criteria 
doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde en 
moeten effectbeoordelingen van opties 
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zo snel mogelijk na het vervallen van een 
certificaat toegang tot de markten van de 
Unie te krijgen. Deze evaluatie toetst met 
name de doelmatigheid van de 
uitzondering in het licht van de doelstelling 
een gelijk speelveld voor generieke en 
biosimilaire bedrijven in de Unie te 
herstellen en een spoedigere toegang van 
generieke en met name biosimilaire 
geneesmiddelen tot de markt nadat het 
certificaat is vervallen. Ook wordt daarin 
het effect van de uitzondering op 
onderzoek naar en productie van 
innovatieve geneesmiddelen door 
certificaathouders in de Unie onderzocht en 
wordt er gekeken naar het evenwicht 
tussen de verschillende belangen die er 
spelen, waaronder die van de 
volksgezondheid.

voor verdere acties op basis van die 
evaluatie worden uitgevoerd. Bij de 
evaluatie moet rekening worden gehouden 
met de gevolgen van het stelsel voor 
aanvullende beschermingscertificaten op 
de toegang tot betaalbare geneesmiddelen 
evenals de ontheffing, met inbegrip van de 
uitvoer naar bestemmingen buiten de Unie 
en met de vraag in hoeverre generieke en 
met name biosimilaire geneesmiddelen in 
staat zijn zo snel mogelijk na het vervallen 
van een certificaat toegang tot de markten 
van de Unie te krijgen. Een dergelijke 
regelmatige evaluatie moet ook betrekking 
hebben op de effecten van deze 
verordening op de productie in de Unie 
door in de Unie gevestigde producenten 
voor het aanleggen van een voorraad om 
op de eerste dag na het vervallen van een 
certificaat tot de markt van de Unie te 
kunnen toetreden. In dit verband is het 
van belang om na te gaan of productie die 
voorheen buiten de Unie plaatsvond, naar 
het grondgebied van de Unie werd 
verplaatst. Deze evaluatie moet met name 
de doelmatigheid van de uitzondering 
toetsen in het licht van de doelstelling 
wereldwijd een gelijk speelveld voor 
generieke en biosimilaire bedrijven in de 
Unie te herstellen en een spoedigere 
toegang van generieke en met name 
biosimilaire geneesmiddelen tot de markt 
nadat het certificaat is vervallen, en in dit 
verband moet ook worden nagegaan of er 
iets voor te zeggen valt om deze ontheffing 
in de vorm van een uitzondering eventueel 
uit te breiden qua werkingssfeer, zodat in 
de Unie gevestigde producenten van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
mogen produceren om een voorraad aan 
te leggen. Ook moet daarin het effect van 
de uitzondering en van de eventuele 
uitbreiding daarvan op onderzoek naar en 
productie van innovatieve geneesmiddelen 
door certificaathouders in de Unie worden 
onderzocht en worden gekeken naar het 
evenwicht tussen de verschillende 
belangen die er spelen, waaronder de 
toegang tot geneesmiddelen in de Unie en 
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de belangen van de volksgezondheid.

_________________ _________________
43 PB L 123 van 12 mei 2016, blz. 1. 43 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 26 komt als volgt te luiden:

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 469/2009
Artikel 5

Bestaande tekst Amendement

1 bis) Artikel 5 wordt vervangen door:
Artikel 5 "Artikel 5
Gevolgen van het certificaat Gevolgen van het certificaat

Onder voorbehoud van artikel 4 verleent 
het certificaat dezelfde rechten als die 
welke door het basisoctrooi worden 
verleend en is het onderworpen aan 
dezelfde beperkingen en verplichtingen.

1. Onder voorbehoud van artikel 4 
verleent het certificaat dezelfde rechten als 
die welke door het basisoctrooi worden 
verleend en is het onderworpen aan 
dezelfde beperkingen en verplichtingen.

2. In afwijking van lid 1 verleent het 
certificaat geen bescherming tegen 
bepaalde handelingen waarvoor anders de 
toestemming van de in artikel 11 bedoelde 
houder van het certificaat (hierna "de 
certificaathouder" genoemd) vereist zou 
zijn, indien aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
a) de handeling omvat:
i) de vervaardiging van een product 
of een geneesmiddel dat dit product bevat, 
met het oog op uitvoer naar derde landen; 
of
ii) de vervaardiging van een product 
of een geneesmiddel dat dit product bevat, 
met het oog op opslag in de lidstaat waar 
de productie plaatsvindt, tijdens de laatste 
twee jaar van de geldigheidsduur van het 
in lid 1 bedoelde certificaat, om dat 
product in lidstaten in de handel te 
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brengen vanaf de eerste dag nadat het 
certificaat in die lidstaten is vervallen;
iii) de handeling sluit elke activiteit of 
handeling uit die tot oogmerk heeft 
geneesmiddelen of onderdelen van 
geneesmiddelen in de Unie in te voeren 
louter met het doel deze opnieuw te 
verpakken en opnieuw uit te voeren;
b) de producent meldt aan de in 
artikel 9, lid 1, bedoelde autoriteit van de 
lidstaat waar de productie zal 
plaatsvinden (hierna "de betrokken 
lidstaat" genoemd) uiterlijk twee 
maanden vóór de aanvangsdatum van de 
productie in die lidstaat de in lid 3, onder 
a), b), c), e) en f), bedoelde informatie;
c) uiterlijk twee maanden vóór de 
aanvangsdatum van de productie in die 
lidstaat informeert de producent de 
certificaathouder schriftelijk over de in 
lid 3, onder a) en c), bedoelde informatie;
d) de melding aan de 
certificaathouder bevat geen 
vertrouwelijke of commercieel gevoelige 
informatie;
e) de door de producent aan de 
certificaathouder verstrekte informatie 
wordt door de certificaathouder als strikt 
vertrouwelijk behandeld en wordt niet 
gepubliceerd; bovendien wordt de aan de 
certificaathouder verstrekte informatie 
uitsluitend gebruikt om na te gaan of aan 
de vereisten van deze verordening is 
voldaan en om, in voorkomend geval, 
gerechtelijke procedures in te leiden in 
geval van niet-naleving;
f) in het geval van uitvoer naar derde 
landen van daartoe vervaardigde 
producten zorgt de producent ervoor dat 
er een logo in de in bijlage -I bis 
vastgestelde vorm wordt aangebracht op 
de buitenverpakking van het in lid 2, 
onder a), i), bedoelde product of, indien 
het product deel uitmaakt van een 
geneesmiddel, op de buitenverpakking van 
het geneesmiddel;
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g) de producent waarborgt dat op 
overeenkomstig lid 2, onder a), i), 
vervaardigde geneesmiddelen geen actief 
uniek identificatiekenmerk in de zin van 
artikel 3, lid 2, onder d), van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 
van de Commissie wordt aangebracht. 
Indien noodzakelijk heeft de bevoegde 
autoriteit toegang tot de gegevens in de in 
Richtlijn 2011/62/EU en Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2016/161 voorziene 
gegevensbanken om de naleving te 
controleren;
h) de producent voldoet aan het 
bepaalde in lid 4.
3. De informatie voor de toepassing 
van lid 2, onder b), wordt door alle 
partijen strikt vertrouwelijk behandeld en 
bevat het volgende:
a) de naam en het adres van de 
fabrikant;
b) de lidstaat waar de vervaardiging 
en, indien van toepassing, de opslag zal 
plaatsvinden;
c) het nummer van het certificaat dat 
is verleend in de lidstaat waar de 
productie plaatsvindt;
d) de geplande aanvangsdatum van 
de productie in de betrokken lidstaat;
e) een indicatieve lijst van het derde 
land of de derde landen waarnaar men 
voornemens is het product uit te voeren.
4. Voor meldingen als bedoeld in 
lid 2, onder b), maakt de producent 
gebruik van het standaardformulier in 
bijlage -I bij deze verordening.
5. De in artikel 9, lid 1, bedoelde 
autoriteiten van de lidstaten maken in 
geen geval aan de certificaathouder of 
aan het publiek gevoelige 
bedrijfsinformatie bekend die door de 
producent is verstrekt.
6. De producent waarborgt, met 
gepaste en gedocumenteerde middelen, 
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dat de personen met wie de producent een 
contractuele relatie heeft en die onder 
lid 2, onder a), vallende handelingen 
uitvoeren, volledig in kennis gesteld zijn 
van en zich bewust zijn van het volgende:
a) dat de betrokken handelingen 
onderworpen zijn aan de bepalingen van 
lid 2;
b) dat het in de handel brengen, 
invoeren of herinvoeren van het in lid 2, 
onder a), i), bedoelde product inbreuk zou 
kunnen maken op het in lid 1 bedoelde 
certificaat indien en zolang dat certificaat 
van toepassing is.
7. Lid 2 is van toepassing op 
certificaten die op of na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden aangevraagd. Het is ook van 
toepassing op certificaten waarvoor het 
basisoctrooi op of na 1 januari 2021 
verloopt.

Amendement 27 komt als volgt te luiden:

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 469/2009
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aan een autoriteit verzonden 
melding zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, 
onder b), wordt door die instantie binnen 
15 dagen na ontvangst van de melding 
bekendgemaakt.

4. De in artikel 9, lid 1, bedoelde 
autoriteit van de betrokken lidstaat maakt 
onverwijld de in artikel 5, lid 3, onder c), 
bedoelde informatie bekend. De overige 
informatie als bedoeld in artikel 5, lid 3, 
waarvan melding wordt gemaakt, wordt 
door de autoriteit niet gepubliceerd noch 
ter beschikking gesteld van het publiek; 
deze informatie wordt echter wel, op 
verzoek, door haar verstrekt aan een 
gerechtelijke instantie of een andere 
bevoegde autoriteit voor eventuele 
gerechtelijke procedures waarin artikel 5, 
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lid 2, in aanmerking wordt genomen. De 
nationale autoriteit neemt passende 
maatregelen om het vertrouwelijke 
karakter van die informatie te vrijwaren.

Amendement 28 komt als volgt te luiden:

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 469/2009
Artikel 21 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis Artikel 21 bis

Evaluatie Evaluatie

Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 4, lid 5, 
bedoelde datum, en iedere vijf jaar 
daaropvolgend, voert de Commissie een 
evaluatie uit van artikel 4, leden 2 tot en 
met 4, en artikel 11, en legt zij aan het 
Europees Parlement, de Raad en het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
een verslag met de belangrijkste 
bevindingen voor.

Om de drie jaar voert de Commissie een 
evaluatie uit van de ontheffing van de 
ABC-verplichting op grond van artikel 5, 
leden 2 tot en met 6, en artikel 11, en van 
het stelsel van aanvullende 
beschermingscertificaten met betrekking 
tot de mogelijkheden voor generieke 
geneesmiddelen om toegang tot de markt 
van de Unie te krijgen, de toegang tot 
geneesmiddelen en de volksgezondheid, 
en legt zij aan het Europees Parlement, de 
Raad en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een verslag met de 
belangrijkste bevindingen voor. Er wordt 
in het bijzonder rekening gehouden met 
de gevolgen inzake het aanleggen van een 
voorraad om op de eerste dag na het 
vervallen van een certificaat tot de markt 
van de Unie te kunnen toetreden.

Tussen Amendementen 28 en 29 wordt volgend amendement ingevoegd:

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bijlage bij deze Verordening 
wordt ingevoegd als Bijlage -I

4. De bijlagen bij deze Verordening 
worden ingevoegd als Bijlagen I en -I bis.

Amendement 29 komt als volgt te luiden:

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage
Verordening (EG) nr. 469/2009
Bijlage -I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage Bijlage -I
Logo Standaardformulier dat producenten 

moeten gebruiken voor meldingen als 
bedoeld in artikel 5, lid 2, onder b)

a. De naam en het adres van de 
producent.
b. Het adres of de adressen van de 
bedrijfsruimten waar de productie in de 
betrokken lidstaat zal plaatsvinden.
c. Het nummer van het in de 
betrokken lidstaat verleende certificaat en 
de identificatie van het product onder 
verwijzing naar de internationale generieke 
benaming ervan, indien beschikbaar.

d. De vroegste geplande 
aanvangsdatum van de productie in de 
betrokken lidstaat.
e. Een indicatieve lijst van het derde 
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land of de derde landen waarnaar het 
product zal worden uitgevoerd.

(Betreft alle taalversies.)


