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Amendamentul 1 se citește după cum urmează:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prevăzând o perioadă suplimentară 
de protecție de până la cinci ani, 
Regulamentul (CE) nr. 469/2009 urmărește 
să promoveze, în cadrul Uniunii, cercetarea 
și inovarea necesare pentru dezvoltarea 
medicamentelor și să contribuie la 
prevenirea relocării cercetării în domeniul 
farmaceutic în afara Uniunii, către țări care 
oferă o protecție mai bună.

(2) Prevăzând o perioadă suplimentară 
de protecție de până la cinci ani, 
Regulamentul (CE) nr. 469/2009 urmărește 
să promoveze, în cadrul Uniunii, cercetarea 
și inovarea necesare pentru dezvoltarea 
medicamentelor și să contribuie la 
prevenirea relocării cercetării în domeniul 
farmaceutic în afara Uniunii, către țări care 
ar putea oferi o protecție mai bună, 
asigurând în același timp accesul la 
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medicamente în Uniune.

Amendamentul 2 se citește după cum urmează:

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Intrarea pe piață în timp util a 
medicamentelor generice este importantă 
pentru creșterea concurenței, reducerea 
prețurilor și asigurarea sustenabilității 
sistemelor de sănătate. Modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 469/2009 pentru 
a permite producția de medicamente 
generice și biosimilare pentru export și 
depozitare pentru a face posibilă intrarea 
acestora pe piața Uniunii când brevetul 
expiră nu ar trebui să intre în conflict cu 
drepturile de proprietate intelectuală, care 
rămân una dintre pietrele de temelie ale 
inovării, competitivității și creșterii 
economice în statele membre. Prezentul 
regulament nu ar trebui să afecteze 
durata drepturilor de exclusivitate pe 
piață în perioada de valabilitate a unui 
brevet, ceea ce este evidențiat de faptul că 
importul este permis imediat după 
expirare, dar reprezintă un dezavantaj 
concurențial pentru industria europeană 
a medicamentelor generice. Prezentul 
regulament ar trebui să ia în considerare 
îngrijorările exprimate de Parlamentul 
European și de Consiliu cu privire la 
numărul tot mai mare de exemple de 
disfuncționalități ale pieței în mai multe 
state membre, în care accesul pacienților 
la medicamente esențiale eficace și 
accesibile este în pericol din cauza 
prețurilor foarte ridicate și nesustenabile.
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Amendamentul 15 se citește după cum urmează:

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În acest scop, prezentul regulament 
ar trebui să impună o obligație unică 
persoanei care fabrică produsul exclusiv 
pentru export, prin care să se impună 
furnizarea anumitor informații autorității 
care a acordat certificatul suplimentar de 
protecție în statul membru în care urmează 
să aibă loc producția. Informațiile ar 
trebui furnizate înainte de data 
preconizată a începerii producției pentru 
prima dată în statul membru respectiv. 
Producția și activitățile conexe, inclusiv 
cele desfășurate în alte state membre 
decât cel de producție în cazurile în care 
produsul este protejat printr-un certificat 
și în aceste alte state membre, ar trebui să 
intre în domeniul de aplicare al excepției 
doar în cazul în care producătorul a 
transmis această notificare la autoritatea 
competentă privind proprietatea industrială 
(sau o altă autoritate desemnată) din statul 
membru de producție. Obligația unică de a 
furniza informații către autoritate ar 
trebui să se aplice în fiecare stat membru 
în care urmează să se desfășoare 
producția, atât în ceea ce privește 
producția în statul membru respectiv, cât 
și în ceea ce privește activitățile conexe, 
indiferent dacă acestea se desfășoară în 
statul membru respectiv sau în alt stat 
membru, în legătură cu această producție. 
Autoritatea ar trebui să aibă obligația de a 
publica informațiile respective, din rațiuni 
de transparență și în scop de informare a 
titularului certificatului cu privire la 
intenția producătorului.

(13) În acest scop, prezentul regulament 
ar trebui să impună o obligație 
producătorului, și anume persoanei 
juridice stabilite în Uniune, în numele 
căreia se realizează fabricarea unui 
produs sau a unui medicament care 
conține respectivul produs, în scopul 
exportului către țări terțe sau al 
introducerii pe piața Uniunii după 
expirarea certificatului, inclusiv 
posibilitatea ca persoana juridică să 
realizeze ea însăși direct producția, prin 
care persoanei respective să i se solicite 
furnizarea anumitor informații autorității 
care a acordat certificatul suplimentar de 
protecție în statul membru în care urmează 
să aibă loc producția. Este 
responsabilitatea producătorului stabilit 
în Uniune să verifice dacă protecția nu 
există sau a expirat într-o țară de export 
sau dacă face obiectul unor limitări sau 
scutiri în țara respectivă. În acest scop, ar 
trebui prevăzut un formular de notificare 
comun pentru notificarea autorității. 
Informațiile ar trebui furnizate înainte de 
data preconizată a începerii producției 
pentru prima dată în statul membru 
respectiv. Producția ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al excepției doar în 
cazul în care producătorul a transmis 
această notificare la autoritatea competentă 
privind proprietatea industrială (sau o altă 
autoritate desemnată) din statul membru de 
producție și a informat titularul 
certificatului suplimentar de protecție cu 
privire la numele și adresa producătorului 
și la numărul certificatului din statul 
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membru respectiv. Producția ar trebui 
notificată. În cazul în care producția se 
realizează în mai mult de un stat membru, 
ar trebui să se solicite o notificare în 
fiecare dintre statele membre respective. 
Ar trebui să se solicite prezența autorității 
în fiecare dintre aceste state membre. Din 
rațiuni de transparență, autoritatea ar 
trebui să aibă obligația de a publica 
numărul certificatului produsului sau 
medicamentului relevant. Anumite 
informații confidențiale sau sensibile din 
punct de vedere comercial notificate 
autorității nu ar trebui să fie publicate, 
dar ar putea fi furnizate în cazul în care o 
instanță sau o altă autoritate competentă 
solicită acest lucru exclusiv.

Amendamentul 21 se citește după cum urmează:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Comisia ar trebui să efectueze o 
evaluare a prezentului regulament. În 
conformitate cu punctul 22 din Acordul 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și 
Comisia Europeană privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201643, această 
evaluare ar trebui să se bazeze pe cinci 
criterii de eficacitate, eficiență, relevanță, 
coerență și valoare adăugată și ar trebui să 
stea la baza evaluărilor impactului unor 
eventuale măsuri suplimentare. Evaluarea 
ar trebui să ia în considerare exporturile în 
afara Uniunii și potențialul medicamentelor 
generice și, în special, a medicamentelor 
biosimilare de a intra pe piețele din Uniune 
cât mai curând posibil după expirarea unui 
certificat. În special, această evaluare ar 
trebui să estimeze eficacitatea excepției în 

(20) Comisia ar trebui să efectueze o 
evaluare periodică a prezentului 
regulament. Având în vedere importanța 
deosebită a disponibilității și accesibilității 
medicamentelor pentru sănătatea publică 
și pentru cheltuielile publice, realizarea 
unor evaluări periodice ale prezentului 
regulament este justificată. În 
conformitate cu punctul 22 din Acordul 
interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și 
Comisia Europeană privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 201643, această 
evaluare ar trebui să se bazeze pe cinci 
criterii de eficacitate, eficiență, relevanță, 
coerență și valoare adăugată și ar trebui să 
stea la baza evaluărilor impactului unor 
eventuale măsuri suplimentare. Evaluarea 
ar trebui să ia în considerare impactul 
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raport cu obiectivul de a restabili condițiile 
de concurență echitabile la nivel mondial 
pentru întreprinderile producătoare de 
medicamente generice și biosimilare din 
Uniune și de asigura o intrare mai rapidă 
pe piață a medicamentelor generice și, în 
special, a celor biosimilare, după expirarea 
unui certificat. Ea ar trebui, de asemenea, 
să studieze impactul excepției asupra 
cercetării și producției de medicamente 
inovatoare de către titularii de certificate 
din Uniune și să ia în considerare echilibrul 
între diferitele interese aflate în joc, 
inclusiv cele privind sănătatea publică.

sistemului certificatelor suplimentare de 
protecție asupra accesului la 
medicamente cu prețuri abordabile, 
precum și derogarea, inclusiv exporturile 
în afara Uniunii și potențialul 
medicamentelor generice și, în special, al 
medicamentelor biosimilare de a intra pe 
piețele din Uniune cât mai curând posibil 
după expirarea unui certificat. O astfel de 
evaluare periodică ar trebui, de asemenea, 
să abordeze efectele prezentului 
regulament asupra fabricării în cadrul 
Uniunii, de către producătorii stabiliți în 
Uniune, în vederea constituirii de stocuri 
pentru intrarea pe piața Uniunii din 
prima zi după expirarea unui certificat. În 
acest context, ar fi important să se verifice 
dacă producția care anterior se realiza în 
afara Uniunii a fost mutată pe teritoriul 
său. În special, această evaluare ar trebui 
să estimeze eficacitatea excepției în raport 
cu obiectivul de a restabili condițiile de 
concurență echitabile la nivel mondial 
pentru întreprinderile producătoare de 
medicamente generice și biosimilare din 
Uniune și de asigura o intrare mai rapidă 
pe piață a medicamentelor generice și, în 
special, a celor biosimilare, după expirarea 
unui certificat, precum și să examineze 
posibilitatea unei eventuale extinderi a 
domeniului de aplicare al excepției 
acordate de derogare, pentru a le permite 
producătorilor de medicamente generice 
și biosimilare cu sediul în Uniune să 
producă în vederea stocării. Evaluarea ar 
trebui, de asemenea, să studieze impactul 
excepției și al eventualei extinderi a 
domeniului de aplicare al acesteia asupra 
cercetării și producției de medicamente 
inovatoare de către titularii de certificate 
din Uniune și să ia în considerare echilibrul 
între diferitele interese aflate în joc, 
inclusiv cele privind accesul la 
medicamente în cadrul Uniunii și cele 
privind sănătatea publică.

_________________ _________________
43 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 43 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 26 se citește după cum urmează:

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 469/2009
Articolul 5

Textul în vigoare Amendamentul

(1a) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 5 „Articolul 5

Efectele certificatului Efectele certificatului

Sub rezerva articolului 4, certificatul 
conferă aceleași drepturi ca acelea care 
sunt conferite de brevetul de bază și intră 
sub incidența acelorași limitări și obligații.

1. Sub rezerva articolului 4, 
certificatul conferă aceleași drepturi ca 
acelea care sunt conferite de brevetul de 
bază și intră sub incidența acelorași limitări 
și obligații.

2. Prin derogare de la alineatul (1), 
certificatul nu conferă protecție împotriva 
anumitor activități care altfel ar necesita 
consimțământul titularului certificatului 
menționat la articolul 11 („titularul 
certificatului"), dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) activitățile cuprind:
(i) fabricarea unui produs sau a unui 
medicament care conține respectivul 
produs, în scopul exportului către țări 
terțe; sau
(ii) fabricarea unui produs sau a unui 
medicament care conține respectivul 
produs, în scopul stocării sale în statul 
membru de producție, în cursul ultimilor 
doi ani de valabilitate a certificatului 
menționat la alineatul (1), pentru a 
introduce respectivul produs pe piața 
statelor membre din prima zi după 
expirarea certificatului în acele state 
membre;
(iii) activitatea exclude orice act sau 
activitate întreprinse pentru importul de 
medicamente sau de componente de 
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medicamente în Uniune având ca scop 
doar reambalarea și reexportul;
(b) producătorul notifică autoritatea 
menționată la articolul 9 alineatul (1) din 
statul membru în care urmează să aibă 
loc producția respectivă (denumit în 
continuare „statul membru în cauză”) cu 
privire la informațiile menționate la 
alineatul (3) literele (a), (b), (c), (e) și (f) 
cu cel puțin două luni înainte de data de 
începere a producției în statul membru 
respectiv;
(c) producătorul informează în scris 
titularul certificatului cu privire la 
informațiile enumerate la alineatul (3) 
literele (a) și (c) cu cel puțin două luni 
înainte de data de începere a procesului 
de producție în statul membru respectiv;
(d) notificarea transmisă titularului 
certificatului nu conține informații 
confidențiale sau sensibile din punct de 
vedere comercial;
(e) titularul certificatului păstrează cu 
strictețe confidențialitatea cu privire la 
informațiile pe care i le transmite 
producătorul și nu le face publice; de 
asemenea, titularul certificatului nu poate 
folosi informațiile respective decât pentru 
a verifica dacă sunt respectate cerințele 
prevăzute în prezentul regulament și, 
după caz, pentru a iniția acțiuni în justiție 
în legătură cu încălcarea normelor;
(f) în cazul produselor fabricate în 
scopul exportului către țări terțe, 
producătorul garantează faptul că un 
logo, în forma prevăzută în anexa Ia, este 
aplicat pe ambalajul exterior al 
produsului menționat la alineatul 2 litera 
(a) punctul (i) sau, în cazul în care 
produsul reprezintă o componentă a unui 
medicament, pe ambalajul exterior al 
medicamentului;
(g) producătorul garantează că 
medicamentul fabricat în conformitate cu 
alineatul (2) litera (a) punctul (i) nu 
conține un identificator unic activ așa 
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cum se prevede la articolul 3 litera (d) din 
Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al 
Comisiei. Dacă este cazul, autoritatea 
competentă are acces la datele din 
registrele autorizate prin 
Directiva 2011/62/UE și prin 
Regulamentul delegat (UE) 2016/161, 
pentru a verifica conformitatea;
(h) producătorul respectă cerințele 
prevăzute la alineatul (4).
3. Informațiile în sensul alineatului 2 
litera (b), care sunt tratate în regim de 
confidențialitate strictă de către toate 
părțile, sunt următoarele:
(a) numele și adresa producătorului;
(b) statul membru în care urmează să 
se realizeze producția și, după caz, și 
stocarea;
(c) numărul certificatului acordat în 
statul membru de producție;
(d) data de începere preconizată a 
producției în statul membru în cauză;
(e) o listă orientativă cu țara terță sau 
țările terțe în care se preconizează 
exportul produsului.
4. În scopul notificării în temeiul 
alineatului (2) litera (b), producătorul 
utilizează formularul standard din anexa -
I la prezentul regulament.
5. Autoritățile statelor membre 
menționate la articolul 9 alineatul (1) nu 
dezvăluie în niciun caz informații 
sensibile din punct de vedere comercial, 
furnizate de producător, nici titularului 
certificatului, nici publicului.
6. Producătorul se asigură, prin 
mijloace adecvate și documentate, că 
persoanele aflate în relații contractuale cu 
producătorul și care desfășoară anumite 
activități care fac obiectul alineatului (2) 
litera (a) sunt pe deplin informate și au 
luat la cunoștință următoarele:
(a) faptul că activitățile respective fac 
obiectul dispozițiilor de la alineatul (2);
(b) faptul că introducerea pe piață, 
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importul sau reimportul produsului 
menționat la alineatul (2) litera (a) 
punctul (i) ar putea constitui o încălcare a 
certificatului menționat la alineatul (1), în 
cazul în care și atât timp cât acest 
certificat este valabil.
7. Alineatul (2) se aplică 
certificatelor solicitate la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament sau 
ulterior acestei date. De asemenea, se 
aplică certificatelor în cazul cărora 
brevetul de bază a expirat la 1 ianuarie 
2021 sau ulterior.

Amendamentul 27 se citește după cum urmează:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 469/2009
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Notificarea transmisă unei 
autorități în conformitate cu articolul 4 
alineatul (2) litera (b) se publică de către 
autoritatea respectivă în termen de 15 zile 
de la primirea notificării.;

4. Autoritatea menționată la articolul 
9 alineatul (1) din statul membru relevant 
publică fără întârzieri nejustificate 
informațiile enumerate la articolul 5 
alineatul (3) litera (c). Restul informațiilor 
notificate în temeiul articolului 5 
alineatul (3) nu se publică de către 
autoritate și nici nu se pun la dispoziția 
publicului pentru control, dar sunt 
furnizate de aceasta , la cerere, unei 
instanțe sau altei autorități competente, în 
scopul oricărei proceduri judiciare în care 
se ia în considerare articolul 5 alineatul 
(2). Autoritatea națională ia măsurile 
necesare pentru a păstra caracterul 
confidențial al informațiilor respective.

Amendamentul 28 se citește după cum urmează:
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 469/2009
Articolul 21 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a Articolul 21a

Evaluare Evaluare

În termen de cel mult cinci ani de la data 
menționată la articolul 4 alineatul (5) și 
ulterior la fiecare cinci ani, Comisia 
realizează o evaluare a articolului 4 
alineatele (2)-(4) și a articolului 11 și 
prezintă un raport privind principalele 
constatări către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social 
European.;

Din trei în trei ani, Comisia realizează o 
evaluare a derogării de la CSP pentru 
fabricarea de produse în temeiul 
articolului 5 alineatele (2)-(6) și al 
articolului 11, precum și a sistemului CSP 
privind potențialul medicamentelor 
generice de a intra pe piața Uniunii și 
accesul la medicamente și sănătatea 
publică și prezintă un raport privind 
principalele constatări către Parlamentul 
European, Consiliu și Comitetul Economic 
și Social European. Se ține seama în mod 
special de efectele constituirii de stocuri 
pentru intrarea pe piața Uniunii din 
prima zi după expirarea unui certificat;

Între amendamentele 28 și 29 se introduce următorul amendament:

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Anexa la prezentul regulament se 
inserează ca anexa I.

4. Anexele la prezentul regulament se 
inserează ca anexa -I și -Ia.

Amendamentul 29 se citește după cum urmează:

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 469/2009
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Anexa -I

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă Anexa -I

Logo Formularul standard care trebuie utilizat 
de producători pentru transmiterea 
notificărilor în temeiul articolului 5 

alineatul (2) litera (b)

a. numele și adresa producătorului;
b. adresa (adresele) unității 
(unităților) în care va avea loc producția 
în statul membru în cauză;
c. numărul certificatului acordat în 
statul membru în cauză și o identificare a 
produsului, prin referirea la denumirea sa 
comună internațională, dacă există;
d. prima dată de începere preconizată 
a producției în statul membru în cauză;
e. lista orientativă cu țara terță sau 
țările terțe în care se intenționează să se 
exporte produsul.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexă
Regulamentul (CE) nr. 469/2009
Anexa -I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -Ia
Logo



PE629.542v01-00 12/12 <R\1175320RO.docx<RO

(Privește toate versiunile lingvistice.)


