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MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite kiire liidu turule 
sisenemine on oluline selleks, et 
suurendada konkurentsi, alandada hindu 
ja tagada tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkus; määruse (EÜ) nr 
469/2009 muutmine analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite ekspordiks 
ja ladustamiseks tootmise võimaldamiseks 
ei ole vastuolus intellektuaalomandi 
õigustega, mis jäävad liikmesriikides 
uuenduse, konkurentsivõime ja kasvu 
nurgakiviks. Ettepanek ei mõjuta patendi 
kehtivusajal turustamise ainuõiguse 
kestust, mida kinnitab asjaolu, et pärast 
aegumist on lubatud kohene import, kuid 
kujutab endast konkurentsipiiranguid 
Euroopa analoogravimite tootjate jaoks. 
Ettepanekus võetakse 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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Alates määruse (EÜ) nr 469/2009 
vastuvõtmisest 1992. aastal on turud väga 
palju edasi arenenud ning on toimunud 
märkimisväärne analoogravimite, eelkõige 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootmise 
tõus, seda eelkõige kolmandates riikides, 
kus kaitse puudub või on kehtivuse 
kaotanud.

(3) Alates määruse (EÜ) nr 469/2009 
vastuvõtmisest 1992. aastal on turud väga 
palju edasi arenenud ning on toimunud 
märkimisväärne analoogravimite, eelkõige 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootmise 
tõus, seda eelkõige väljaspool ELi 
asuvates riikides („kolmandates riikides“), 
kus kaitse puudub või on kehtivuse 
kaotanud.

Selgitus

Selgitus riikide kohta, kelle suhtes määrus kehtib.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Ravimid on üks tervishoiu 
tugisambaid, mitte pelgalt 
kauplemisobjekt. Oluliste ravimite 
puudulik kättesaadavus ja uuenduslike 
ravimite kõrged hinnad kujutavad suurt 
ohtu nii riikide tervishoiusüsteemide 
jätkusuutlikkusele kui ka patsientidele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Nõukogu on oma järeldustes liidu 
ja selle liikmesriikide 
farmaatsiasüsteemides tasakaalu 
tugevdamise kohta rõhutanud, kui tähtis 
on analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite kiire kättesaadavus, 
et hõlbustada ravimiravi kättesaadavust 
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patsientidele ja parandada riikide 
tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Asjaolu, et täiendava kaitse 
tunnistuse antava kaitse suhtes ei ole 
määruses (EÜ) nr 469/2009 ühtegi erandit 
kehtestatud, on tahtmatult viinud selleni, et 
liidus asutatud analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tootjad ei saa neid 
tooteid valmistada isegi üksnes selliste 
kolmandate riikide turgudele 
eksportimiseks, kus sellist kaitset ei ole või 
kus see on kehtivuse kaotanud. Teine 
soovimatu tagajärg on see, et 
tunnistusega antud kaitse raskendab 
nende tootjate sisenemist liidu turule kohe 
pärast tunnistuse kehtivusaja lõppu, sest 
nad ei jõua enne tunnistusega antud kaitse 
lõppemist tootmisvõimsust välja arendada 
vastupidiselt kolmandates riikides 
asuvatele tootjatele, kus kaitset ei ole või 
see on kehtivuse kaotanud.

(4) Asjaolu, et täiendava kaitse 
tunnistuse antava kaitse suhtes ei ole 
määruses (EÜ) nr 469/2009 ühtegi erandit 
kehtestatud, on tahtmatult viinud selleni, et 
liidus asutatud analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tootjad ei saa neid 
tooteid valmistada, et siseneda liidu turule 
kohe pärast tunnistuse kehtivusaja lõppu 
ja/või eksportida väljaspool liitu 
asuvatesse riikidesse („kolmandatesse 
riikidesse“), kus kaitset ei ole või see on 
kehtivuse kaotanud, sest nad ei jõua enne 
tunnistusega antud kaitse lõppemist 
tootmisvõimsust välja arendada 
vastupidiselt kolmandates riikides 
asuvatele tootjatele, kus kaitset ei ole või 
see on kehtivuse kaotanud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada, et Euroopa Liidus asutatud tootjad 
suudavad edukalt konkureerida kolmandate 
riikide turgudel, kus täiendav kaitse 
puudub või on aegunud. Eesmärk on 
täiendada liidu kaubanduspoliitika 
eesmärki tagada liidus asuvatele 
ravimitootjatele avatud turud. Kaudne 
eesmärk on luua nendele tootjatele 

(7) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada, et Euroopa Liidus asutatud tootjad 
suudavad edukalt konkureerida kolmandate 
riikide turgudel, kus täiendav kaitse 
puudub või on aegunud. Eesmärk on 
täiendada liidu kaubanduspoliitika 
eesmärki tagada liidus asuvatele 
ravimitootjatele avatud turud. Samuti on 
eesmärk luua nendele tootjatele paremad 
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paremad võimalused sisenemiseks liidu 
turule vahetult pärast täiendava kaitse 
tunnistuse aegumist. Samuti aitaks see 
kaasa ravimite kättesaadavuse 
parandamisele liidus, aidates tagada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite kiirema turule jõudmise pärast 
asjakohase tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist.

võimalused sisenemiseks liidu turule 
vahetult pärast täiendava kaitse tunnistuse 
aegumist, st kohe esimesel päeval. Samuti 
aitaks see kaasa ravimite kättesaadavuse 
parandamisele liidus, aidates tagada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite kiirema turule jõudmise pärast 
asjakohase tunnistuse kehtivusaja 
lõppemist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Nendel konkreetsetel ja piiratud 
juhtudel ning selleks, et luua võrdsed 
tingimused liidus asuvatele tootjatele ja 
kolmanda riigi tootjatele, on asjakohane 
piirata täiendava kaitse tunnistusega 
antud kaitset nii, et võimaldada üksnes 
ekspordiks kolmandatesse riikidesse 
mõeldud tootmist ja kõiki tootmiseks ja
tegelikuks ekspordiks vältimatult vajalikke 
tegevusi.

(8) Nendel konkreetsetel ja piiratud 
juhtudel ning selleks, et luua võrdsed 
tingimused liidus asuvatele tootjatele ja 
kolmanda riigi tootjatele ning parandada 
analoogravimite ja sarnaste bioloogiliste 
ravimite kättesaadavust liidu kodanikele, 
on asjakohane kaotada eelmainitud 
soovimatu mõju, mis tuleneb täiendava 
kaitse tunnistusest, et võimaldada i) 
üksnes ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse mõeldud tootmist ja ii) 
sisenemist liidu turule vahetult pärast 
täiendava kaitse tunnistuse aegumist ning 
kõiki selliseks tootmiseks, tegelikuks 
ekspordiks või liidu turule sisenemiseks 
vältimatult vajalikke tegevusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Erand peaks hõlmama ravimi 
valmistamist, sealhulgas sellise ravimi 
valmistamist, mis vastab liikmesriigi 
territooriumil täiendava kaitse tunnistusega 
kaitstud ravimile, mis on ette nähtud 

(9) Erand peaks hõlmama ravimi 
valmistamist, sealhulgas sellise ravimi 
valmistamist, mis vastab liikmesriigi 
territooriumil täiendava kaitse tunnistusega 
kaitstud ravimile, mis on ette nähtud 
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üksnes ekspordiks kolmandatesse 
riikidesse, ning samuti valmistaja või 
temaga lepingulistes suhetes olevate 
kolmandate isikute toiminguid tarneahela 
mõlemas otsas, kui selliste toimingute 
jaoks oleks muul juhul vaja tunnistuse 
omaniku luba ja kui sellised toimingud on 
ekspordiks tootmiseks või tegelikuks 
ekspordiks vältimatult vajalikud. Sellised 
toimingud võivad näiteks hõlmata 
täiendava kaitse tunnistusega kaitstud 
ravimile vastava ravimi tootmiseks vajalike 
toimeainete tarnimist ja importi või toote 
ajutist ladustamist või üksnes 
kolmandatesse riikidesse eksportimise 
eesmärgil tehtavat reklaami.

üksnes ekspordiks liidust väljaspool 
asuvatesse riikidesse („kolmandatesse 
riikidesse“), ja/või kohe esimesel päeval 
liidu turule sisenemiseks valmistumiseks, 
ning samuti valmistaja või temaga 
lepingulistes suhetes olevate kolmandate 
isikute toiminguid tarneahela mõlemas 
otsas, kui selliste toimingute jaoks oleks 
muul juhul vaja tunnistuse omaniku luba ja 
kui sellised toimingud on ekspordiks 
tootmiseks, tegelikuks ekspordiks ja kohe 
esimesel päeval liidu turule sisenemiseks 
vältimatult vajalikud. Sellised toimingud 
võivad näiteks hõlmata täiendava kaitse 
tunnistusega kaitstud ravimile vastava 
ravimi tootmiseks vajalike toimeainete 
tarnimist ja importi või toote ajutist 
ladustamist või üksnes liidust väljaspool 
asuvate riikide („kolmandate riikide“) 
turgudele eksportimise või kohe esimesel 
päeval liidu turule sisenemise eesmärgil 
tehtavat reklaami.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Piirates erandi ulatust väljaspool 
liitu eksportimise eesmärgil valmistamise 
ning selliseks valmistamiseks või 
tegelikuks ekspordiks vältimatult vajalike 
toimingutega, ei satu käesoleva määrusega 
kehtestatav erand põhjendamatult
vastuollu toote tavapärase kasutamisega 
liikmesriigis, kus tunnistus jõus on, ega 
piira põhjendamatult tunnistuse omaniku 
seaduslikke huve, võttes arvesse 
kolmandate isikute seaduslikke huve.

(11) Piirates erandi ulatust kohe 
esimesel päeval sisenemise ja väljaspool 
liitu eksportimise eesmärgil valmistamise 
ning selliseks valmistamiseks või 
tegelikuks ekspordiks vältimatult vajalike 
toimingutega, ei satu käesoleva määrusega 
kehtestatav erand vastuollu toote 
tavapärase kasutamisega liikmesriigis, kus 
tunnistus jõus on, ega piira tunnistuse 
omaniku seaduslikke huve, võttes arvesse 
kolmandate isikute seaduslikke huve.
Sellega seoses märgitakse komisjoni 
uuringus1a, et ekspordiks tootmine ja lattu 
tootmine ei ole vastuolus täiendava kaitse 
tunnistuste süsteemi õiguslike 
eesmärkidega ning et arvatavalt on lattu 
tootmise keelamise ainus mõju ELi-väliste 
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ettevõtete ärivõimaluste parandamine 
liidus asuvate ravimitootjate arvel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaks erand hõlmama kaitsemeetmeid, mis 
aitavad täiendava kaitse tunnistuse 
omanikul talle antud kaitset liidus 
jõustada ning vähendada ravimi 
ebaseadusliku ümbersuunamise ohtu liidu 
turule tunnistuse kehtivuse ajal.

(12) Läbipaistvuse suurendamiseks 
peaks erand hõlmama mõistlikke, 
proportsionaalseid ja sobivaid 
kaitsemeetmeid, mille ainus eesmärk on 
aidata täiendava kaitse tunnistuse 
omanikul kontrollida vastavust allpool 
esitatud tingimustele, ilma et see mõjutaks 
ausat konkurentsi äriühingute vahel. 
Kaitsemeetmed peaksid tagama taotleja 
tundliku äriteabe vajaliku 
konfidentsiaalsuse ja kaitse vastavalt 
kehtivatele ELi õigusaktidele ja 
soovitustele, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2016. aasta 
direktiiv (EL) 2016/943 ärisaladuste kohta 
ning Euroopa Ravimiameti ja 
ravimiametite juhtide suunised 
konfidentsiaalse äriteabe ja isikuandmete 
kindlakstegemise kohta.

Muudatusettepanek 11

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 

(13) Selleks ja läbipaistvuse huvides
peaks valmistamise eest vastutav isik 
(edaspidi „valmistaja“) või tema nimel 
tegutsev isik saatma tunnistuse 
registreeritud omanikule/omanikele 
tema/nende registreeritud aadressi(de)l 
hoiatuskirja, kui ta kavatseb erandit 
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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.

kasutada. Kiri ei tohiks sisaldada 
tundlikku äriteavet ega äriühingu 
äriplaani konfidentsiaalseid üksikasju, et 
piirata võimalikku konkurentsivastast 
mõju. Selleks peaks teave, mis peab 
hoiatuskirjas sisalduma, eelkõige vastama 
kehtivatele ELi õigusaktidele ja 
soovitustele, nagu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2016. aasta 
direktiiv (EL) 2016/943 ärisaladuste kohta 
ning Euroopa Ravimiameti ja 
ravimiametite juhtide suunised 
konfidentsiaalse äriteabe ja isikuandmete 
kindlakstegemise kohta. Samadel 
põhjustel peaks tunnistuse omanik 
käsitama hoiatuskirja ja selles sisalduvat 
teavet rangelt konfidentsiaalselt ning ta ei 
tohiks kasutada seda muul eesmärgil kui 
kontrollimiseks, kas valmistaja vastab 
erandi kohaldamisalale ja tingimustele. 
Lisaks tuleks käesoleva määrusega 
kehtestada ühekordne nõue isikule, kes 
valmistab toodet, 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. Asutus peaks käsitama 
teatist ja selles sisalduvat teavet 
konfidentsiaalselt ning konfidentsiaalsuse 
kaitsmiseks tuleks võtta konkreetseid 
meetmeid. Asutus võib avalikustada teabe 
tunnistuse omanikule ainult siis, kui 
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korralduse avalikustamiseks annab kohus 
i) tunnistuse omaniku (ja muude isikute, 
kellel on liikmesriigi õiguse kohaselt 
õigus esitada tunnistuse alusel õiguste 
rikkumise hagi) taotlusel, ii) pärast seda, 
kui valmistajale anti võimalus juures 
viibida ja esitada oma seisukohad, iii) kui 
tunnistuse omanik on õigustatult ja 
proportsionaalselt esitanud tõendid, mille 
põhjal on usutav, et valmistaja ei täitnud 
erandi kohaldamise tingimusi, ja iv) kui
tunnistuse omanik ja kohus on võtnud 
asjakohaseid meetmeid, et käsitada teatist 
ja selles sisalduvat teavet 
konfidentsiaalselt ning vältida selle 
avaldamist kolmandatele isikutele.
Valmistaja peaks olema kohustatud 
teatama pädevale asutusele ja tunnistuse 
omanikule kõigist teatistes esitatud teabes 
toimunud muudatustest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Lisaks sellele tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada valmistajale erandi 
tegemise tingimusena teatavad 
hoolsuskohustuse nõuded. Valmistaja 
peaks olema kohustatud asjakohaste 
vahendite, eelkõige lepinguliste vahendite 
kaudu teavitama oma tarneahelasse 
kuuluvaid isikuid sellest, et toote suhtes 
kehtivad käesoleva määrusega kehtestatud 
erandid ja et toode on ette nähtud üksnes 
ekspordiks. Valmistaja, kes seda 
hoolsuskohustust ei täida, ei saa erandit 
kasutada. Samuti ei saa erandit kasutada 
ükski kolmas isik, kes teostab seotud 
toimingut selles või mõnes muus 
liikmesriigis, kus toode on tunnistusega 
kaitstud, ning asjaomase tunnistuse 
omanikul on õigus talle tunnistusega antud 

(14) Lisaks sellele tuleks käesoleva 
määrusega kehtestada valmistajale erandi 
tegemise tingimusena teatavad 
hoolsuskohustuse nõuded. Valmistaja 
peaks olema kohustatud asjakohaste 
vahendite, eelkõige lepinguliste või 
dokumenteeritud vahendite kaudu 
teavitama oma tarneahelasse kuuluvaid 
ettevõtjaid sellest, et toote suhtes kehtivad 
käesoleva määrusega kehtestatud erandid 
ja et toode on ette nähtud üksnes 
ekspordiks või kohe esimesel päeval turule 
sisenemiseks. Valmistaja, kes seda 
hoolsuskohustust ei täida, ei saa erandit 
kasutada. Samuti ei saa erandit kasutada 
ükski kolmas isik, kes teostab seotud 
toimingut selles või mõnes muus 
liikmesriigis, kus toode on tunnistusega 
kaitstud, ning asjaomase tunnistuse 
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õigusi jõustada. omanikul on õigus talle tunnistusega antud 
õigusi jõustada.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
liidu meetmete kohaldamist, mille eesmärk 
on rikkumiste ärahoidmine ja 
intellektuaalomandi õiguste, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2004/48/EÜ41 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 608/201342

jõustamine.

(17) Käesolev määrus ei mõjuta selliste 
liidu meetmete kohaldamist, mille eesmärk 
on rikkumiste ärahoidmine ja 
intellektuaalomandi õiguste jõustamine, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2004/48/EÜ41, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 
608/201342 ning komisjoni delegeeritud 
määruses kehtestatud ainulaadne 
identifikaator.

__________________ __________________

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta (ELT L 157, 30.4.2004, lk 45).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ 
intellektuaalomandi õiguste jõustamise 
kohta (ELT L 157, 30.4.2004, lk 45).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, 
mis käsitleb intellektuaalomandi 
õiguskaitse tagamist tollis (ELT L 181, 
29.6.2013, lk 15).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. 
juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 608/2013, 
mis käsitleb intellektuaalomandi 
õiguskaitse tagamist tollis (ELT L 181, 
29.6.2013, lk 15).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tagamaks et juba kehtiva täiendava 
kaitse tunnistuse omanikke ei jäeta ilma 
nende õigustest, tuleks käesolevat määrust 
kohaldada ainult nende tunnistuste 
suhtes, mis on antud jõustumisjärgsel 
kindlaksmääratud kuupäeval või pärast 

(19) Selleks, et suurendada patsientide 
ning liidus asuvate analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootjate 
jaoks võimalikke eeliseid, peaks 
käesolevas määruses sätestatud erand 
jõustuma mõistliku aja jooksul ning 
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seda, olenemata sellest, millal tunnistuse 
saamise taotlus esmakordselt esitati. 
Kindlaksmääratud kuupäev peaks andma
taotlejatele ja muudele asjaomastele 
turuosalistele mõistliku aja, et kohaneda 
muutunud õigusliku kontekstiga ning teha 
õigeaegselt asjakohased investeeringud ja 
otsused tootmispaiga asukoha suhtes. 
Kuupäev peaks jätma ka ametiasutustele 
piisava aja kehtestada asjakohane kord 
valmistamise kavatsuste teatiste saamiseks 
ja avaldamiseks ning nad peaksid 
nõuetekohaselt arvesse võtma menetluses 
olevaid tunnistuse saamise taotlusi.

tagamaks, et juba kehtiva täiendava kaitse 
tunnistuse omanikud saaksid erandiga 
kohaneda, tuleks sätestatud erandit 
kohaldada ainult nende tunnistuste 
suhtes, mille aluspatendi kehtivus lõpeb 
pärast käesoleva määruse jõustumist, mis 
annab taotlejatele ja muudele asjaomastele 
turuosalistele mõistliku aja, et kohaneda 
muutunud õigusliku kontekstiga ning teha 
õigeaegselt asjakohased investeeringud ja 
otsused tootmispaiga asukoha suhtes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et saavutada põhieesmärk, 
milleks on tagada analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele 
võrdsed võimalused võrreldes nende 
konkurentidega kolmandate riikide 
turgudel, kus kaitset ei ole või see on 
aegunud, on vajalik ja asjakohane
kehtestada eeskirjad, millega piiratakse 
täiendava kaitse tunnistuse omaniku 
ainuõigust asjaomast toodet tunnistuse 
kehtivuse ajal valmistada ning samuti 
kehtestada teatavad teavitamis- ja 
märgistamiskohustused nendele tootjatele, 
kes soovivad kõnealuseid eeskirju 
kasutada. Käesolevas määruses järgitakse 
proportsionaalsuse põhimõtet ega minda 
kaugemale sellest, mis on vajalik 
taotletavate eesmärkide saavutamiseks 
Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 4 
kohaselt.

(21) Selleks et saavutada põhieesmärk, 
milleks on tagada analoogravimite ja 
sarnaste bioloogiliste ravimite tootjatele 
võrdsed võimalused võrreldes nende 
konkurentidega kolmandate riikide 
turgudel, kus kaitset ei ole või see on 
aegunud, ning parandada liidu kodanike 
jaoks ravimite kättesaadavust, on vajalik 
ja asjakohane kehtestada eeskirjad, mis 
võimaldavad asjaomast toodet tunnistuse 
kehtivuse ajal valmistada ning kehtestada 
ka teatavad teavitamiskohustused nendele 
tootjatele, kes soovivad kõnealuseid 
eeskirju kasutada. Käesolevas määruses 
järgitakse proportsionaalsuse põhimõtet 
ega minda kaugemale sellest, mis on 
vajalik taotletavate eesmärkide 
saavutamiseks Euroopa Liidu lepingu 
artikli 5 lõike 4 kohaselt.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva 
määrusega tagada, et harta artiklis 17 
sätestatud õigust omandile täielikult 
austatakse, säilitades täiendava kaitse 
tunnistuse põhiõigused, piirates erandi 
tegemist nende tunnistustega, mis on välja 
antud üksnes käesoleva määruse 
jõustumise järgsel kindlaksmääratud 
kuupäeval või pärast seda, ning 
kehtestades erandi kohaldamisele teatavad 
tingimused,

(22) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva 
määrusega tagada, et harta artiklis 17 
sätestatud õigust omandile täielikult 
austatakse, säilitades täiendava kaitse 
tunnistuse põhiõigused, samuti austatakse 
harta artiklis 35 sätestatud õigust 
tervishoiule, tehes ravimid ELi 
patsientidele paremini kättesaadavaks, 
harta artiklis 52 sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtet ja ELi 
toimimise lepingu artikli 6 punkti a, mis 
käsitleb Euroopa kodanike õigust tervise 
kaitsele, tagades taotlejatele ja muudele 
asjaomastele turuosalistele mõistliku 
prognoositavuse, piirates erandi tegemist 
nende tunnistustega, mille aluspatendi 
kehtivus lõpeb pärast käesoleva määruse 
jõustumist, ning kehtestades erandi 
kohaldamisele teatavad tingimused,

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud tunnistus ei anna 
kaitset konkreetse toimingu eest, mille 
suhtes aluspatendiga kaitse anti, kui selle 
konkreetse toimingu puhul on täidetud 
järgmised tingimused:

2. Lõikes 1 osutatud tunnistus ei anna 
kaitset konkreetse toimingu eest, mille 
suhtes aluspatendiga kaitse anti, kui selle 
konkreetse toimingu puhul on täidetud 
järgmised tingimused:

(a) toiming hõlmab järgmist: a) toiming hõlmab järgmist: 

(i) valmistamine üksnes 
kolmandatesse riikidesse eksportimise 
eesmärgil või

i) valmistamine kas
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a. üksnes sellistesse Euroopa Liidu 
välistesse riikidesse („kolmandatesse 
riikidesse“) eksportimise eesmärgil, kus 
ravimite kaitset ei ole või see on aegunud;
või

b. üksnes liidu turul müümiseks või 
müügiks pakkumiseks vahetult pärast 
tunnistuse kehtivusaja lõppemist; 

(ii) ükskõik milline seotud toiming, mis 
on valmistamiseks või tegelikuks 
ekspordiks vältimatult vajalik;

ii) ükskõik milline seotud toiming, mis 
on valmistamiseks, ladustamiseks või 
tegelikuks ekspordiks vältimatult vajalik;

ii a) importimine punktis i nimetatud 
eesmärkidel;

(b) valmistaja teatab artikli 9 lõikes 1 
osutatud asutusele liikmesriigis, kus toodet 
on kavas valmistada (edaspidi „asjaomane 
liikmesriik“), lõikes 3 nõutud teabe 
hiljemalt 28 päeva enne toote kavandatavat 
valmistamist selles liikmesriigis;

b) valmistaja teatab artikli 9 lõikes 1 
osutatud asutusele liikmesriigis, kus toodet 
on kavas valmistada (edaspidi „asjaomane 
liikmesriik“), lõikes 3 nõutud teabe 
hiljemalt 60 päeva enne toote kavandatavat 
valmistamist selles liikmesriigis; 

(c) valmistaja tagab, et toote 
välispakendile või välispakendi 
puudumisel esmapakendile kinnitatakse I 
lisas esitatud logo;

c) valmistaja teatab tunnistuse 
omanikule kirjalikult, et on saadetud 
teatis vastavalt lõike 2 punktile b, ja talle 
antakse käesoleva artikli lõike 3 punktis c 
loetletud teave hiljemalt 60 päeva enne, 
kui algab valmistamine selles liikmesriigis 
ja enne nimetatud valmistamisele eelnevat 
mis tahes seotud toimingut, mis oleks 
vastasel juhul nimetatud tunnistusega 
antud kaitse tõttu keelatud; täiendava 
kaitse tunnistuse omanik peaks käsitama 
hoiatuskirja ja selles sisalduvat teavet 
rangelt konfidentsiaalselt ning ta ei tohiks 
kasutada seda muul eesmärgil kui 
kontrollimiseks, kas valmistaja vastab 
kohaldamisalale;

(d) valmistaja täidab lõikes 4 esitatud 
nõudeid.

d) valmistaja täidab lõikes 4 esitatud 
nõudeid.

Kui esimese lõigu punktis b osutatud 
teave muutub, teavitab valmistaja artikli 9 
lõikes 1 osutatud asutust enne nende 
muudatuste jõustumist. Teatist ja selles 
sisalduvat teavet tuleks käsitada 
konfidentsiaalselt. Asutus võib 
avalikustada teabe täiendava kaitse 
tunnistuse omanikule ainult siis, kui 
korralduse avalikustamiseks annab 
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kohus. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis b nõutud teave on 
järgmine:

3. Lõike 2 punktis b nõutud teavet 
käsitatakse rangelt konfidentsiaalselt ja 
see on järgmine: 

(a) valmistaja nimi ja aadress; a) valmistaja nimi ja aadress;

(b) nende valduste aadress või 
aadressid, kus toodet on kavas asjaomases 
liikmesriigis valmistada;

b) asjaomane liikmesriik, kus toodet 
on kavas valmistada;

(c) asjaomases liikmesriigis antud 
tunnistuse number ja toote 
identifitseerimisandmed, esitades 
kaubandusliku nimetuse, mida tunnistuse 
omanik kasutab;

c) asjaomases liikmesriigis antud 
tunnistuse number ja toote 
identifitseerimisandmed, esitades 
kaubandusliku nimetuse, mida tunnistuse 
omanik kasutab;

(d) vastava ravimi valmistamiseks 
kooskõlas direktiivi 2001/82/EÜ artikli 40 
lõikega 1 või direktiivi 2001/82/EÜ 
artikli 44 lõikega 1 antud loa number või 
sellise loa puudumisel kehtiv direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 111 lõikes 5 või 
direktiivi 2001/82/EÜ artikli 80 lõikes 5 
osutatud hea tootmistava sertifikaat nende 
valduste kohta, kus ravimit on kavas 
valmistada; 

(e) kavandatud valmistamise 
alguskuupäev asjaomases liikmesriigis;

e) valmistamise alguskuupäev 
asjaomases liikmesriigis;

(f) esialgne loetelu kolmandatest 
riikidest, kuhu toodet on kavas eksportida. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 469/2009
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõiget 2 kohaldatakse üksnes 
tunnistuste puhul, mis on välja antud [OP:
please insert the date of the first day of the 
third month that follows the month in 
which this amending Regulation is 
published in the Official Journal)].“.

5. Lõikes 2 sätestatud erandit
kohaldatakse üksnes tunnistuste puhul, 
mille aluspatendi kehtivus lõpeb pärast 
[Väljaannete talitus: palun sisestada 
kuupäev: käesoleva muutmismääruse 
Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuule 
järgneva kolmanda kuu esimene päev].“.

Muudatusettepanek 20

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 asutus 
käsitab artikli 4 lõike 2 punktis b 
nimetatud teatist ja lõikes 3 loetletud 
teavet konfidentsiaalselt ning võtab 
asjakohased meetmed selle 
konfidentsiaalsuse säilitamiseks.

Asutus avalikustab teatise ja selles 
sisalduva teabe üksnes juhul, kui 
korralduse avalikustamiseks annab 
kohus, kes on liikmesriigi õiguse kohaselt 
pädev menetlema tunnistusel põhinevat 
õiguste rikkumise hagi. Kohus annab 
korralduse avalikustamiseks ainult juhul, 
kui on täidetud vähemalt järgmised 
tingimused:

a) avalikustamist taotlev isik on 
tunnistuse omanik (või isik, kellel on 
liikmesriigi õiguse kohaselt õigus esitada 
tunnistuse alusel õiguste rikkumise hagi);

b) valmistajale antakse võimalus 
menetluse juures viibida ja esitada kohtus
oma seisukohad; 

c) tunnistuse omanik on õigustatult ja 
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proportsionaalselt esitanud tõendid, mille 
põhjal on usutav, et valmistaja ei täitnud 
lõikes 2 esitatud tingimusi; 

d) tunnistuse omanik ja kohus on võtnud 
asjakohaseid meetmeid, et käsitada teatist 
ja selles sisalduvat teavet 
konfidentsiaalselt ning vältida nende 
avaldamist kolmandatele isikutele.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamisel käsitletakse eraldi peatükina 
muudetud määruse jõustumise mõju 
kohaliku analoogravimite ja sarnaste 
bioloogiliste ravimite tööstuse arengule 
kolmandates riikides, eriti arenguriikides.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud
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