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Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Genom att tillhandahålla ett 
tilläggsskydd på upp till fem år syftar 
förordning (EG) nr 469/2009 till att främja 
sådan forskning och innovation i unionen 
som behövs för att utveckla läkemedel och 
att bidra till att farmaceutisk forskning inte 
flyttas till länder utanför unionen som 
erbjuder bättre skydd.

(2) Genom att tillhandahålla ett 
tilläggsskydd på upp till fem år syftar 
förordning (EG) nr 469/2009 till att sådan 
forskning och innovation i unionen som 
behövs för att utveckla läkemedel och 
bidrar till att förhindra att farmaceutisk 
forskning flyttas till länder utanför unionen 
som erbjuder bättre skydd, samtidigt som 
tillgången till läkemedel inom unionen 
säkerställs.
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Ändringsförslag 2 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Ett snabbt inträde på 
unionsmarknaden för generiska 
läkemedel och biosimilarer är viktigt när 
det gäller att öka konkurrensen, sänka 
priserna och säkerställa hållbara hälso- 
och sjukvårdssystem. En ändring av 
förordning (EG) nr 469/2009 för att tillåta 
tillverkning av generiska läkemedel och 
biosimilarer för export och lagring för att 
göra det möjligt för dem att ta sig in på 
unionsmarknaden när patentet löper ut 
bör inte strida mot immateriella 
rättigheter, som förblir en av 
hörnstenarna för innovation, 
konkurrenskraft och tillväxt i 
medlemsstaterna. Denna förordning bör 
inte inkräkta på varaktigheten för 
ensamrätten på marknaden under 
patenttiden, vilket understryks av det 
faktum att omedelbar import är tillåten 
efter det att patentet har upphört att gälla, 
men utgör en konkurrensnackdel för den 
europeiska generiska 
läkemedelsindustrin. Denna förordning 
bör beakta de farhågor som 
Europaparlamentet och rådet gett uttryck 
för när det gäller det ökande antalet 
exempel på marknadsmisslyckanden i ett 
flertal medlemsstater, där patienternas 
tillgång till effektiva basläkemedel till ett 
överkomligt pris äventyras av mycket 
höga och ohållbara prisnivåer.

Ändringsförslag 15 ska lyda som följer:



RR\1175320SV.docx 3/11 PE629.542v02-00

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I detta syfte bör denna förordning 
ålägga den som tillverkar produkten 
uteslutande för export en skyldighet att 
lämna vissa uppgifter till den myndighet 
som meddelade tilläggsskyddet i den 
medlemsstat där tillverkningen ska ske. 
Uppgifterna bör lämnas innan 
tillverkningen planeras starta för första 
gången i den medlemsstaten. Undantaget 
bör endast omfatta tillverkningen och 
relaterade handlingar, inklusive sådana 
som utförs i andra medlemsstater än den 
där tillverkningen sker i de fall produkten 
skyddas av ett tilläggsskydd även i dessa 
andra medlemsstater, i de fall tillverkaren 
har sänt denna underrättelse till den 
behöriga patentmyndigheten (eller någon 
annan utsedd myndighet) i den 
medlemsstat där tillverkningen sker. 
Skyldigheten att lämna uppgifter till 
myndigheten bör gälla i varje medlemsstat 
där tillverkning kommer att ske, både när 
det gäller tillverkning i den medlemsstaten 
och när det gäller handlingar i den 
medlemsstaten eller en annan 
medlemsstat som är relaterade till denna 
tillverkning. Myndigheten bör åläggas att 
offentliggöra uppgifterna för att öka 
öppenheten och informera innehavaren av 
tilläggsskyddet om tillverkarens avsikt.

(13) I detta syfte bör denna förordning 
ålägga tillverkaren, det vill säga den 
unionsbaserade juridiska person som står 
bakom eller själv utför tillverkningen av 
en produkt eller ett läkemedel som 
innehåller denna produkt för export till 
tredjeländer eller för saluföring på 
unionsmarknaden efter det att 
tilläggsskyddet har upphört att gälla, en 
skyldighet att lämna vissa uppgifter till den 
myndighet som meddelade tilläggsskyddet 
i den medlemsstat där tillverkningen ska 
ske. Det åligger den unionsbaserade 
tillverkaren att kontrollera att det inte 
finns något tilläggsskydd i ett exportland, 
eller huruvida skyddet upphört att gälla, 
eller om det är föremål för begränsningar 
eller undantag i det berörda landet. Ett 
gemensamt formulär för underrättelse till 
myndigheten bör tillhandahållas för detta 
ändamål. Uppgifterna bör lämnas innan 
tillverkningen planeras starta för första 
gången i den medlemsstaten. Undantaget 
bör endast omfatta tillverkningen i de fall 
tillverkaren har sänt denna underrättelse till 
den behöriga patentmyndigheten (eller 
någon annan utsedd myndighet) i den 
medlemsstat där tillverkningen sker, och 
informerat innehavaren av tilläggsskyddet 
om sitt namn och adress och 
tilläggsskyddets nummer i den 
medlemsstaten. Tillverkningen bör 
anmälas genom en underrättelse. Om 
tillverkning sker i mer än en medlemsstat 
bör det krävas en underrättelse i var och 
en av dessa medlemsstater. Myndigheten 
bör åläggas att offentliggöra den berörda 
produktens eller det berörda läkemedlets 
tilläggsskyddsnummer, för att öka 
öppenheten. Vissa konfidentiella eller 
kommersiellt känsliga uppgifter som 
meddelats myndigheten bör inte 
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offentliggöras, men skulle kunna 
tillhandahållas endast om en domstol eller 
annan behörig myndighet begär det.

Ändringsförslag 21 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Kommissionen bör göra en 
utvärdering av denna förordning. I enlighet 
med punkt 22 i det interinstitutionella 
avtalet mellan Europaparlamentet, 
Europeiska unionens råd och Europeiska 
kommissionen av den 13 april 2016 om 
bättre lagstiftning43 bör utvärderingen 
baseras på de fem kriterierna effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 
och mervärde och ligga till grund för 
konsekvensbedömningar av eventuella 
vidare åtgärder. Utvärderingen bör beakta 
export utanför unionen och generiska 
läkemedels och biosimilarers förmåga att ta 
sig in på marknaden så snart som möjligt 
efter att tilläggsskyddet har upphört att 
gälla. Utvärderingen bör särskilt granska 
undantagets effektivitet med avseende på 
syftet att upprätta lika villkor 
internationellt för företag i unionen som 
tillverkar generiska läkemedel och 
biosimilarer och att snabbare få ut 
generiska läkemedel och i synnerhet 
biosimilarer på marknaden efter att ett 
tilläggsskydd har upphört att gälla. Den bör 
också studera undantagets konsekvenser 
för den forskning om och produktion av 
innovativa läkemedel som bedrivs av 
innehavare av tilläggsskydd i unionen och 
beakta jämvikten mellan olika berörda 
intressen, däribland folkhälsan.

(20) Kommissionen bör göra en 
regelbunden utvärdering av denna 
förordning. Mot bakgrund av hur viktigt 
det är för folkhälsan och de offentliga 
utgifterna att läkemedel är tillgängliga 
och överkomligt prissatta är det berättigat 
att regelbundet utvärdera denna 
förordning. I enlighet med punkt 22 i det 
interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen av den 
13 april 2016 om bättre lagstiftning43ör 
utvärderingen baseras på de fem kriterierna 
effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, 
konsekvens och mervärde och ligga till 
grund för konsekvensbedömningar av 
eventuella vidare åtgärder. Utvärderingen 
bör beakta vilka konsekvenser systemet 
med tilläggsskydd får för tillgången till 
läkemedel till rimliga priser och 
undantaget, inbegripet export utanför 
unionen och generiska läkemedels och 
biosimilarers förmåga att ta sig in på 
marknaden så snart som möjligt efter att 
tilläggsskyddet har upphört att gälla. De 
regelbundna utvärderingarna bör också 
behandla denna förordnings 
konsekvenser för den tillverkning i 
unionen som bedrivs av unionsbaserade 
tillverkare i syfte att bygga ett lager för 
inträde på unionsmarknaden dag 1 när ett 
tilläggsskydd upphört att gälla. I detta 
sammanhang vore det viktigt att 
kontrollera om tillverkning som tidigare 
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bedrivits utanför unionen har flyttats till 
unionens territorium. Utvärderingen bör 
särskilt granska undantagets effektivitet 
med avseende på syftet att globalt upprätta 
lika villkor för företag som tillverkar 
generiska läkemedel och biosimilarer i 
unionen och att snabbare få ut generiska 
läkemedel och i synnerhet biosimilarer på 
marknaden efter det att ett tilläggsskydd 
har upphört att gälla, samt undersöka 
möjligheten att utvidga undantagets 
räckvidd så att unionsbaserade tillverkare 
av generiska läkemedel och biosimilarer 
tillåts tillverka i syfte att bygga upp ett 
lager. Den bör också studera undantagets 
och dess eventuella utvidgnings 
konsekvenser för den forskning om och 
produktion av innovativa läkemedel som 
bedrivs av innehavare av tilläggsskydd i 
unionen, och beakta jämvikten mellan 
olika berörda intressen, däribland 
tillgången till läkemedel i unionen och 
folkhälsan.

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

Ändringsförslag 26 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – punkt 1a(ny)
Förordning (EG) nr 469/2009
Artikel 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1a) Artikel 5 ska ersättas med 
följande:

Artikel 5 ”Artikel 5

Tilläggsskyddets rättsverkningar Tilläggsskyddets rättsverkningar

Med den inskränkning som följer av artikel 
4 ger ett tilläggsskydd samma rättigheter 
som grundpatentet gav och har samma 
begränsningar och medför samma 

1. Med den inskränkning som följer 
av artikel 4 ger ett tilläggsskydd samma 
rättigheter som grundpatentet gav och har 
samma begränsningar och medför samma 



PE629.542v02-00 6/11 RR\1175320SV.docx

SV

skyldigheter. skyldigheter.

2. Genom undantag från punkt 1 ska 
tilläggsskyddet inte ge skydd mot vissa 
handlingar som annars skulle kräva 
samtycke från innehavaren av 
tilläggsskyddet i enlighet med artikel 11 
(”innehavaren av tilläggsskydd”) om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Handlingen omfattar
i) tillverkning av en produkt, eller ett 
läkemedel som innehåller produkten, för 
export till tredjeländer, eller
ii) tillverkning av en produkt, eller ett 
läkemedel som innehåller produkten, i 
syfte att lagra produkten eller läkemedlet 
under de två sista åren av giltighet för det 
tilläggsskydd som avses i punkt 1, för att 
därefter saluföra produkten eller 
läkemedlet på medlemsstaternas 
marknader från dag 1 efter det att 
tilläggsskyddet upphört att gälla i dessa 
medlemsstater,
iii) Handlingen omfattar inte någon 
handling eller verksamhet för att 
importera läkemedel eller delar av 
läkemedel till unionen enbart för 
ompackning och återexport.
(b) Tillverkaren underrättar den 
myndighet som avses i artikel 9.1 i den 
medlemsstat där tillverkningen ska ske 
(den berörda medlemsstaten) om de 
uppgifter som förtecknas i punkt 3 a, b, c, 
d, e och f senast två månader före 
tillverkningens startdatum i den 
medlemsstaten.
(c) Tillverkaren underrättar 
skriftligen innehavaren av tilläggsskyddet 
om de uppgifter som anges i punkt 3 a 
och c senast två månader före 
tillverkningens startdatum i den 
medlemsstaten.
(d) Underrättelsen till innehavaren av 
tilläggsskyddet innehåller inte någon 
konfidentiell eller kommersiellt känslig 
information.
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(e) Den information som tillverkaren 
ger innehavaren av tilläggsskyddet 
behandlas strikt konfidentiellt av 
innehavaren av tilläggsskyddet och 
offentliggörs inte. Dessutom används den 
information som meddelats innehavaren 
av tilläggsskyddet endast i syfte att 
kontrollera om denna förordnings 
bestämmelser har efterlevts och, i 
förekommande fall, i syfte att vidta 
rättsliga åtgärder om bestämmelserna inte 
följts.
(f) Om produkter tillverkats för export 
till tredjeländer säkerställer tillverkaren 
att en logotyp, enligt den modell som visas 
i bilaga -Ia, anbringas på den yttre 
förpackningen för den produkt som avses 
i punkt 2 a i), eller, om produkten utgör 
en del av ett läkemedel, på läkemedlets 
yttre förpackning.
(g) Tillverkaren säkerställer att 
läkemedel som tillverkas enligt 
punkt 2 a i) inte har en unik 
identitetsbeteckning enligt artikel 3 d i 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2016/161. Där så är lämpligt ska 
den behöriga myndigheten ha tillgång till 
uppgifterna i de databaser som föreskrivs 
i direktiv 2011/62/EU och i delegerad 
förordning (EU) 2016/161 för att 
säkerställa efterlevnad.
(h) Tillverkaren följer 
bestämmelserna i punkt 4.
3. De uppgifter som avses i punkt 2 b, 
som ska behandlas strikt konfidentiellt av 
alla parter, ska vara följande:
(a) Tillverkarens namn och adress.
(b) Den medlemsstat där 
tillverkningen och, i förekommande fall, 
lagringen ska ske.
(c) Numret på det tilläggsskydd som 
beviljats i den medlemsstat där 
tillverkningen ska ske.
(d) Planerat startdatum för 
tillverkning i den berörda medlemsstaten.
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(e) En vägledande förteckning över 
det tredjeland eller de tredjeländer som 
produkten ska exporteras till.
4. För underrättelse enligt punkt 2 b 
ska tillverkaren använda 
standardformuläret i bilaga -I till denna 
förordning.
5. Medlemsstaternas myndigheter 
enligt artikel 9.1 får inte under några 
omständigheter avslöja några känsliga 
företagsuppgifter som tillverkaren har 
tillhandahållit, varken för innehavaren av 
tilläggsskyddet eller för allmänheten.
6. Tillverkaren ska på lämpligt och 
dokumenterat sätt säkerställa att den som 
har ett avtalsförhållande med tillverkaren 
och utför handlingar som omfattas av 
punkt 2 a är fullt informerad och 
medveten om följande:
(a) Att handlingarna omfattas av 
bestämmelserna i punkt 2.
(b) Att saluföring, import eller 
återimport av den produkt som avses i 
punkt 2 a i) kan innebära ett intrång i det 
tilläggsskydd som avses i punkt 1, om, och 
så länge som, det tilläggsskyddet gäller.
7. Punkt 2 ska tillämpas på 
tilläggsskydd för vilka ansökan görs 
samma dag som denna förordning träder i 
kraft eller senare. Punkt 2 ska även 
tillämpas på tilläggsskydd för vilka 
grundpatentet löper ut den 1 januari 2021 
eller senare.

Ändringsförslag 27 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EG) nr 469/2009
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den underrättelse som sänts till en 
myndighet i enlighet med artikel 4.2 b ska 
offentliggöras av den myndigheten senast 
15 dagar efter att underrättelsen 
mottagits.”.

4. Den myndighet som avses i 
artikel 9.1 i den berörda medlemsstaten 
ska utan otillbörligt dröjsmål 
offentliggöra den information som anges i 
artikel 5.3 c. De återstående uppgifter som 
meddelats enligt artikel 5.3 ska inte 
offentliggöras av myndigheten eller göras 
tillgängliga för granskning av 
allmänheten, men ska på förfrågan 
lämnas av den till en domstol eller annan 
behörig myndighet för rättsliga 
förfaranden i vilka artikel 5.2 åberopas. 
Den nationella myndigheten ska vidta 
lämpliga åtgärder för att bevara 
uppgifternas konfidentialitet.

Ändringsförslag 28 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 469/2009
Artikel 21a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a Artikel 21a

Utvärdering Utvärdering

Senast fem år efter det datum som avses i 
artikel 4.5 och vart femte år därefter ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
artiklarna 4.2–4.4 och 11 och lägga fram en 
rapport om de viktigaste resultaten för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.”.

Vart tredje år ska kommissionen göra en 
utvärdering av undantaget för tillverkning 
med tilläggsskydd enligt artiklarna 5.2–5.6 
och 11, och även av systemet med 
tilläggsskydd avseende generiska 
läkemedels förmåga att ta sig in på EU-
marknaden, tillgången till läkemedel samt 
folkhälsan, och lägga fram en rapport om 
de viktigaste resultaten för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
effekterna av lagring som görs i syfte att 
komma in på unionsmarknaden dag 1 när 
ett tilläggsskydd upphört att gälla.
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Mellan ändringsförslagen 28 och 29 ska följande ändringsförslag införas:

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a Artikel 21a

4. Bilagan till denna förordning är 
införd som bilaga -I.

4. Bilagorna till denna förordning är 
införda som bilaga -I och -Ia.

Ändringsförslag 29 ska lyda som följer:

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EG) nr 469/2009
Bilaga -I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Bilaga -I

Logotyp Standardformulär som ska användas av 
tillverkare för underrättelser enligt 

artikel 5.2 b.

a. Tillverkarens namn och adress.
b. Adress eller adresser till de lokaler 
där tillverkningen ska ske i den berörda 
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medlemsstaten.
c. Numret på det tilläggsskydd som 
meddelats i den berörda medlemsstaten 
och produktens identitet, med angivande 
av dess internationella generiska namn, 
om sådant finns.
d. Planerat tidigaste startdatum för 
tillverkning i den berörda medlemsstaten.
e. Vägledande förteckning över det 
tredjeland eller de tredjeländer som 
produkten är avsedd att exporteras till.

(Berör samtliga språkversioner.)


