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AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme 
u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2 a) Pravodobni ulazak generičkih i 
biosličnih lijekova na tržište Unije važan 
je za povećanje tržišnog natjecanja, 
smanjenje cijena i osiguravanje održivosti 
sustava zdravstvene zaštite te izmjenu 
Uredbe (EZ) br. 469/2009 kako bi se 
omogućilo da proizvodnja generičkih i 
biosličnih lijekova za izvoz i skladištenje 
nije u opreci s pravima intelektualnog 
vlasništva, koja su temelj inovacija, 
konkurentnosti i rasta u državama 
članicama; Prijedlogom se ne ometa 
trajanje isključivog prava stavljanja u 
promet tijekom trajanja patenta, što 
podupire činjenica da je uvoz lijekova 
dopušten odmah po isteku patenta, već on 
označava nepovoljni položaj europske 
industrije generičkih lijekova u odnosu na 
konkurenciju. Prijedlogom se uzimaju u 
obzir zabrinutosti koje su Europski
parlament i Vijeće izrazili u pogledu sve 
većeg broja primjera tržišnih neuspjeha u 
nizu država članica, u kojima je pristup 
pacijenata učinkovitim i cjenovno 
pristupačnim osnovnim lijekovima 
ugrožen zbog vrlo visokih i neodrživih 
cijena.

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Otkad je 1992. donesen akt koji je 
prethodio Uredbi (EZ) br. 469/2009 tržišta 
su se znatno razvila i došlo je do izuzetno 
velikog porasta u proizvodnji generičkih i 
posebno biosličnih lijekova, osobito u 
trećim zemljama u kojima zaštita ne 
postoji ili je istekla.

(3) Otkad je 1992. donesen akt koji je 
prethodio Uredbi (EZ) br. 469/2009 tržišta 
su se znatno razvila i došlo je do izuzetno 
velikog porasta u proizvodnji generičkih i 
posebno biosličnih lijekova, osobito u 
zemljama izvan EU-a („treće zemlje”) u 
kojima zaštita ne postoji ili je istekla.

Obrazloženje

Pojašnjenje u vezi sa zemljama na koje se primjenjuje Uredba.

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3a) Lijekovi su jedan od stupova 
zdravstvene skrbi, a ne samo predmet 
trgovine. Nedostatan pristup ključnim 
lijekovima i visoke cijene inovativnih 
lijekova predstavljaju ozbiljnu prijetnju 
održivosti nacionalnih zdravstvenih 
sustava i ozbiljnu prijetnju za pacijente.

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3b) Vijeće je u svojim zaključcima o 
jačanju ravnoteže unutar farmaceutskih 
sustava u Uniji i njezinim državama 
članicama istaknulo važnost 
pravovremene dostupnosti generičkih i 
biosličnih lijekova kako bi se olakšao 
pristup pacijenata farmaceutskim 
terapijama i poboljšala održivost 
nacionalnih zdravstvenih sustava.
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Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Nepostojanje iznimke u Uredbi 
(EZ) br. 469/2009 od zaštite koja se 
dodjeljuje svjedodžbom o dodatnoj zaštiti 
dovelo je do neželjene posljedice da je 
proizvođačima generičkih i biosličnih 
lijekova s poslovnim nastanom u Uniji
onemogućena proizvodnja čak i isključivo
u svrhu izvoza na tržišta trećih zemalja na 
kojima takva zaštita ne postoji ili je 
istekla. Daljnja neželjena posljedica je ta 
da se zaštitom koja se dodjeljuje 
svjedodžbom tim proizvođačima otežava 
ulazak na tržište Unije odmah nakon isteka 
svjedodžbe jer, za razliku od proizvođača 
smještenih u trećim zemljama u kojima 
zaštita ne postoji ili je istekla, ne mogu 
izgraditi proizvodni kapacitet sve dok ne 
istekne zaštita osigurana svjedodžbom.

(4) Nepostojanje iznimke u Uredbi 
(EZ) br. 469/2009 od zaštite koja se 
dodjeljuje svjedodžbom o dodatnoj zaštiti 
dovelo je do neželjene posljedice da je 
proizvođačima generičkih i biosličnih 
lijekova s poslovnim nastanom unutar 
Unije onemogućena proizvodnja, u cilju 
ulaska na tržište Unije odmah nakon isteka 
svjedodžbe i/ili izvoza u zemlje izvan 
Unije („treće zemlje”) u kojima takva 
zaštita ne postoji ili je istekla jer, za 
razliku od proizvođača smještenih u trećim 
zemljama u kojima zaštita ne postoji ili je 
istekla, ne mogu izgraditi proizvodni 
kapacitet sve dok ne istekne zaštita 
osigurana svjedodžbom.

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Cilj je ove Uredbe osigurati da se 
proizvođači s poslovnim nastanom u Uniji 
mogu djelotvorno natjecati na tržištima 
trećih zemalja na kojima dodatna zaštita ne 
postoji ili je istekla. Namjena joj je 
dopuniti nastojanja trgovinske politike 
Unije kako bi se osigurala otvorena tržišta 
za proizvođače lijekova s poslovnim 
nastanom u Uniji. Neizravno je 
namijenjena i stavljanju tih proizvođača u 
bolji položaj kako bi na tržište Unije ušli 
odmah nakon isteka relevantne svjedodžbe 

(7) Cilj je ove Uredbe osigurati da se 
proizvođači s poslovnim nastanom u Uniji 
mogu djelotvorno natjecati na tržištima 
trećih zemalja na kojima dodatna zaštita ne 
postoji ili je istekla. Namjena joj je 
dopuniti nastojanja trgovinske politike 
Unije kako bi se osigurala otvorena tržišta 
za proizvođače lijekova s poslovnim 
nastanom u Uniji. Namijenjena je i 
stavljanju tih proizvođača u bolji položaj 
kako bi na tržište Unije ušli odmah nakon 
isteka relevantne svjedodžbe o dodatnoj 
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o dodatnoj zaštiti. Njome bi se pridonijelo i 
ostvarivanju cilja poboljšanog pristupa 
lijekovima u Uniji tako što bi se pomoglo 
osigurati brži ulazak generičkih i biosličnih 
lijekova na tržište nakon isteka relevantne 
svjedodžbe.

zaštiti, odnosno od prvog dana nakon 
njezina isteka. Njome bi se pridonijelo i 
ostvarivanju cilja poboljšanog pristupa 
lijekovima u Uniji tako što bi se pomoglo 
osigurati brži ulazak generičkih i biosličnih 
lijekova na tržište nakon isteka relevantne 
svjedodžbe.

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) U tim posebnim i ograničenim 
okolnostima te kako bi se stvorili jednaki 
uvjeti tržišnog natjecanja za proizvođače s 
poslovnim nastanom u Uniji i proizvođače 
iz trećih zemalja, primjereno je ograničiti 
zaštitu koja se dodjeljuje svjedodžbom o 
dodatnoj zaštiti kako bi se omogućile
proizvodnja isključivo u svrhu izvoza u 
treće zemlje i sve povezane radnje koje su 
nužno potrebne za proizvodnju ili za sam 
izvoz.

(8) U tim posebnim i ograničenim 
okolnostima te kako bi se stvorili jednaki 
uvjeti tržišnog natjecanja za proizvođače s 
poslovnim nastanom u Uniji i proizvođače 
iz trećih zemalja te ponudio bolji pristup 
generičkim i biosličnim lijekovima za 
građane Unije, primjereno je ukloniti gore 
spomenute neželjene učinke koji proizlaze 
iz svjedodžbe o dodatnoj zaštiti kako bi se 
omogućila i. proizvodnja isključivo u 
svrhu izvoza u treće zemlje te ii. ulazak na 
tržište Unije odmah nakon isteka 
relevantne svjedodžbe o dodatnoj zaštiti, 
kao i sve povezane radnje koje su nužno 
potrebne za proizvodnju ili za sam izvoz ili
za sam ulazak na tržište Unije.

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Tom iznimkom trebalo bi 
obuhvatiti proizvodnju proizvoda, 
uključujući proizvod koji odgovara lijeku 
koji je na državnom području države 
članice zaštićen svjedodžbom o dodatnoj 
zaštiti, isključivo u svrhu izvoza u treće 
zemlje te sve uzvodne i nizvodne radnje 

(9) Tom iznimkom trebalo bi 
obuhvatiti proizvodnju proizvoda, 
uključujući proizvod koji odgovara lijeku 
koji je na državnom području države 
članice zaštićen svjedodžbom o dodatnoj 
zaštiti, isključivo u svrhu izvoza u zemlje 
izvan Unije („treće zemlje”), te pripremiti 
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proizvođača ili trećih strana u ugovornom 
odnosu s proizvođačem ako bi takve radnje 
inače zahtijevale suglasnost nositelja 
svjedodžbe i ako su nužno potrebne za 
proizvodnju u svrhu izvoza ili za sam 
izvoz. Takve radnje mogu uključivati, na 
primjer, opskrbu aktivnim sastojcima i 
njihov uvoz u svrhu proizvodnje lijeka 
kojem odgovara proizvod obuhvaćen 
svjedodžbom ili privremeno skladištenje 
proizvoda ili oglašavanje isključivo u svrhu 
izvoza na odredišta u trećim zemljama.

njegov ulazak na tržište Unije od prvog 
dana nakon isteka svjedodžbe o dodatnoj 
zaštiti te sve uzvodne i nizvodne radnje 
proizvođača ili trećih strana u ugovornom 
odnosu s proizvođačem ako bi takve radnje 
inače zahtijevale suglasnost nositelja 
svjedodžbe i ako su nužno potrebne za 
proizvodnju u svrhu izvoza, za sam izvoz
ili za ulazak na tržište od prvog dana 
nakon isteka svjedodžbe. Takve radnje 
mogu uključivati, na primjer, opskrbu 
aktivnim sastojcima i njihov uvoz u svrhu 
proizvodnje lijeka kojem odgovara 
proizvod obuhvaćen svjedodžbom ili 
privremeno skladištenje proizvoda ili 
oglašavanje isključivo u svrhu izvoza na 
tržišta u zemljama izvan Unije („treće 
zemlje”) ili ulaska na tržište Unije od 
prvog dana nakon isteka svjedodžbe.

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Ograničavanjem područja primjene 
iznimke na proizvodnju u svrhu izvoza 
izvan Unije i radnje koje su nužno potrebne 
za takvu proizvodnju ili sam izvoz, 
iznimka koja se uvodi ovom Uredbom neće 
biti neopravdano u suprotnosti s 
uobičajenim iskorištavanjem proizvoda u 
državi članici u kojoj je svjedodžba na 
snazi niti će se njome neopravdano dovesti 
u pitanje legitimni interesi nositelja 
svjedodžbe, uzimajući u obzir legitimne 
interese trećih strana.

(11) Ograničavanjem područja primjene 
iznimke na proizvodnju u svrhe ulaska na 
tržište od prvog dana nakon isteka 
svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i izvoza izvan 
Unije i radnje koje su nužno potrebne za 
takvu proizvodnju ili sam izvoz, iznimka 
koja se uvodi ovom Uredbom neće biti u 
suprotnosti s uobičajenim iskorištavanjem 
proizvoda u državi članici u kojoj je 
svjedodžba na snazi niti će se njome 
dovesti u pitanje legitimni interesi nositelja 
svjedodžbe, uzimajući u obzir legitimne 
interese trećih strana. U studiji Komisije1a

se u tom pogledu navodi da „ni 
proizvodnja za izvoz ni proizvodnja u 
svrhu skladištenja nisu protivne zakonitim 
ciljevima sustava svjedodžbe o dodatnoj 
zaštiti (SPC)” te da bi stoga „jedina 
posljedica zabrane skladištenja bila 
pospješivanje poslovnih prilika poduzeća 
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koja nemaju poslovni nastan u EU-u, 
čime bi se naštetilo proizvođačima 
generičkih lijekova s poslovnim nastanom 
u EU-u.”

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Iznimka bi trebala biti popraćena 
zaštitnim mjerama kako bi se povećala 
transparentnost, pomoglo nositeljima 
svjedodžbe o dodatnoj zaštiti u provedbi 
njezine zaštite u Uniji i smanjili rizici 
nezakonitog preusmjeravanja na tržište 
Unije tijekom trajanja svjedodžbe.

(12) Iznimka bi trebala biti popraćena 
razumnim, razmjernim i prikladnim 
zaštitnim mjerama, isključivo u svrhu da 
se pomogne nositeljima svjedodžbe o 
dodatnoj zaštiti provjeriti usklađenost s 
ovdje navedenim uvjetima, ali ne utječući 
na pravedno nadmetanje među 
poduzećima. Jamstvima je potrebno 
osigurati povjerljivost i zaštitu poslovno 
osjetljivih informacija podnositelja 
zahtjeva u skladu s postojećim 
zakonodavstvom i preporukama EU-a, 
kao što su Direktiva (EU) 2016/943 
Europskog parlamenta i Vijeća od 
8. lipnja 2016. o poslovnim tajnama i 
Smjernice EMA-e / čelnika agencija za 
lijekove o utvrđivanju povjerljivih 
poslovnih informacija i osobnih podataka.

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) U tu svrhu ovom Uredbom trebalo 
bi osobi koja proizvod proizvodi isključivo 
u svrhu izvoza propisati jednokratnu 
obvezu pružanja određenih podataka tijelu 
koje je dodijelilo svjedodžbu o dodatnoj 
zaštiti u državi članici u kojoj se treba 

(13) U tu svrhu, u mjeri u kojoj se 
namjerava pozvati na iznimku i u interesu 
transparentnosti, osoba koja je odgovorna 
za proizvodnju („proizvođač”) ili bilo koja 
osoba koja djeluje u njezino ime, trebala 
bi dostaviti pismo upozorenja 
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odvijati proizvodnja. Podatke bi trebalo 
dostaviti prije prvog planiranog početka 
proizvodnje u toj državi članici. 
Proizvodnju i povezane radnje, uključujući 
radnje koje se obavljaju u državama 
članicama koje nisu država članica 
proizvodnje u slučajevima u kojima je 
proizvod zaštićen svjedodžbom i u tim 
drugim državama članicama, trebalo bi 
obuhvatiti područjem primjene iznimke 
samo ako je proizvođač tu obavijest poslao 
nadležnom tijelu za industrijsko vlasništvo 
(ili drugom imenovanom tijelu) države 
članice proizvodnje. Jednokratnu obvezu 
obavješćivanja tijela trebalo bi 
primjenjivati u svakoj državi članici u 
kojoj se treba odvijati proizvodnja u 
pogledu proizvodnje u toj državi članici i s 
njome povezanih radnji, neovisno o tome 
obavljaju li se one u toj ili u drugoj državi 
članici. Od tijela bi trebalo zahtijevati 
objavu tih informacija u cilju 
transparentnosti i kako bi se nositelja 
svjedodžbe obavijestilo o namjeri 
proizvođača.

registriranim nositeljima svjedodžbe na 
njihovu registriranu adresu. To pismo ne 
bi smjelo obuhvaćati poslovno osjetljive 
informacije i povjerljive pojedinosti 
poslovnog plana poduzeća kako bi se 
ograničilo narušavanje tržišnog 
natjecanja. U tu svrhu informacije 
potrebne u pismu upozorenja trebaju biti 
u skladu s postojećim zakonodavstvom i 
preporukama EU-a, kao što su Direktiva 
(EU) 2016/943 Europskog parlamenta i 
Vijeća od 8. lipnja 2016. o poslovnim 
tajnama i Smjernice EMA-e / čelnika 
agencija za lijekove o utvrđivanju 
povjerljivih poslovnih informacija i 
osobnih podataka. Iz istih razloga nositelj 
svjedodžbe treba pismo upozorenja i 
informacije koje sadržava smatrati strogo 
povjerljivima i ne smije ih upotrebljavati 
ni u koju drugu svrhu osim za osiguranje 
da je proizvođač postupao u skladu s 
područjem primjene i uvjetima iznimke. 
Ovom Uredbom trebalo bi dodatno osobi 
koja proizvod proizvodi propisati 
jednokratnu obvezu pružanja određenih 
podataka tijelu koje je dodijelilo 
svjedodžbu o dodatnoj zaštiti u državi 
članici u kojoj se treba odvijati 
proizvodnja. Podatke bi trebalo dostaviti 
prije prvog planiranog početka proizvodnje 
u toj državi članici. Proizvodnju i povezane 
radnje, uključujući radnje koje se obavljaju 
u državama članicama koje nisu država 
članica proizvodnje u slučajevima u kojima 
je proizvod zaštićen svjedodžbom i u tim 
drugim državama članicama, trebalo bi 
obuhvatiti područjem primjene iznimke 
samo ako je proizvođač tu obavijest poslao 
nadležnom tijelu za industrijsko vlasništvo 
(ili drugom imenovanom tijelu) države 
članice proizvodnje. Jednokratnu obvezu 
obavješćivanja tijela trebalo bi 
primjenjivati u svakoj državi članici u 
kojoj se treba odvijati proizvodnja u 
pogledu proizvodnje u toj državi članici i s 
njome povezanih radnji, neovisno o tome 
obavljaju li se one u toj ili u drugoj državi 
članici. Obavijest i informacije koje tijelo 
čuva trebaju ostati povjerljive te je 
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potrebno poduzeti određene mjere da se 
takva povjerljivost zaštiti. Tijelo 
informacije može iznijeti samo nositelju 
svjedodžbe samo na temelju odluke o 
objavljivanju koju je naložio Sud i. na 
zahtjev nositelja svjedodžbe (te drugim 
osobama koje u skladu s nacionalnim 
pravom imaju pravo pokrenuti postupak 
zbog povrede na temelju svjedodžbe), ii. 
nakon što je proizvođaču pružena prilika 
da prisustvuje i da bude saslušan, iii. ako 
je nositelj svjedodžbe, na opravdan i 
razmjeran način, pružio uvjerljive dokaze 
o tome da proizvođač nije ispunio uvjete 
za izuzeće od primjene i iv. ako su nositelj 
svjedodžbe i Sud poduzeli potrebne mjere 
kako bi obavijest i informacije zadržali na 
povjerljivoj osnovi te kako bi se izbjeglo 
njihovo otkrivanje trećim stranama.
Proizvođač bi trebao biti obvezan 
informirati nadležno tijelo i nositelja
svjedodžbe o svim izmjenama informacija 
iz obavijesti.

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Osim toga, ovom Uredbom trebalo 
bi propisati određene zahtjeve dužne 
pažnje za proizvođača kao uvjet za 
funkcioniranje iznimke. Od proizvođača bi 
trebalo zahtijevati da primjerenim 
sredstvima, posebno ugovorom, obavijesti 
osobe u svojem lancu opskrbe o tome da je 
proizvod obuhvaćen iznimkom koja je 
uvedena ovom Uredbom te da je 
namijenjen isključivo izvozu. Proizvođač 
koji ne poštuje zahtjeve dužne pažnje ne bi 
ostvario koristi od iznimke, kao ni bilo 
koja treća strana koja obavlja povezanu 
radnju u istoj ili drugoj državi članici u 
kojoj je svjedodžba kojom se dodjeljuje 
zaštita za proizvod na snazi te bi stoga 

(14) Osim toga, ovom Uredbom trebalo 
bi propisati određene zahtjeve dužne 
pažnje za proizvođača kao uvjet za 
funkcioniranje iznimke. Od proizvođača bi 
trebalo zahtijevati da primjerenim 
sredstvima, posebno ugovorom ili drugim 
dokumentima, obavijesti poduzeća u 
svojem lancu opskrbe o tome da je 
proizvod obuhvaćen iznimkom koja je 
uvedena ovom Uredbom te da je 
namijenjen isključivo izvozu ili ulasku na 
tržište od prvog dana nakon isteka 
svjedodžbe. Proizvođač koji ne poštuje 
zahtjeve dužne pažnje ne bi ostvario koristi 
od iznimke, kao ni bilo koja treća strana 
koja obavlja povezanu radnju u istoj ili 
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nositelj relevantne svjedodžbe imao pravo 
ostvariti svoja prava na temelju 
svjedodžbe.

drugoj državi članici u kojoj je svjedodžba 
kojom se dodjeljuje zaštita za proizvod na 
snazi te bi stoga nositelj relevantne 
svjedodžbe imao pravo ostvariti svoja 
prava na temelju svjedodžbe.

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Ova Uredba ne utječe na primjenu 
mjera Unije za sprječavanje povreda i 
olakšavanje provedbe prava intelektualnog 
vlasništva, uključujući Direktivu 
2004/48/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća41 i Uredbu (EU) br. 608/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća42.

(17) Ova Uredba ne utječe na primjenu 
mjera Unije za sprječavanje povreda i 
olakšavanje provedbe prava intelektualnog 
vlasništva, uključujući Direktivu 
2004/48/EZ Europskog parlamenta i 
Vijeća41 i Uredbu (EU) br. 608/2013 
Europskog parlamenta i Vijeća42 te 
jedinstveni identifikator utvrđen 
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 
2016/161.

__________________ __________________

41 Direktiva 2004/48/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 
provedbi prava intelektualnog vlasništva 
(SL L 157, 30.4.2004., str. 45.).

41 Direktiva 2004/48/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o 
provedbi prava intelektualnog vlasništva 
(SL L 157, 30.4.2004., str. 45.).

42 Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o 
carinskoj provedbi prava intelektualnog 
vlasništva (SL L 181, 29.6.2013., str. 15.).

42 Uredba (EU) br. 608/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o 
carinskoj provedbi prava intelektualnog 
vlasništva (SL L 181, 29.6.2013., str. 15.).

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Kako se nositeljima svjedodžbi o 
dodatnoj zaštiti koje su već na snazi ne bi 
uskratila njihova stečena prava, iznimku 
propisanu ovom Uredbom trebalo bi 

(19) Kako se potaknule potencijalne 
koristi za pacijente i proizvođače 
generičkih i biosličnih lijekova s 
poslovnim nastanom u Uniji, stupanje na 
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primjenjivati samo na svjedodžbe koje su 
dodijeljene na utvrđeni datum nakon 
stupanja na snagu ili nakon tog datuma, 
neovisno o tome kad je zahtjev za 
svjedodžbu prvi put podnesen. Utvrđenim 
datumom trebalo bi podnositeljima 
zahtjeva i drugim relevantnim sudionicima 
na tržištu osigurati razuman rok za 
prilagodbu promijenjenom pravnom okviru 
i pravodobno donošenje primjerenih 
odluka o ulaganju i mjestu proizvodnje. 
Datumom bi isto tako trebalo javnim 
tijelima osigurati dovoljno vremena za 
uspostavu primjerenih mehanizama za 
zaprimanje i objavu obavijesti o namjeri 
proizvodnje te bi trebalo uzeti u obzir 
neriješene zahtjeve za svjedodžbe.

snagu iznimke iz ove Uredbe trebalo bi biti
u razumnom roku kako bi se osiguralo da 
se nositelji svjedodžbi o dodatnoj zaštiti 
mogu prilagoditi izuzeću, a izuzeće bi se 
trebalo primjenjivati na svjedodžbe za koje
je temeljni patent istekao nakon stupanja 
na snagu ove Uredbe, čime se
podnositeljima zahtjeva i drugim 
relevantnim sudionicima na tržištu 
osigurava razuman rok za prilagodbu 
promijenjenom pravnom okviru i 
pravodobno donošenje primjerenih odluka 
o ulaganju i mjestu proizvodnje.

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(21) Za ostvarivanje temeljnog cilja, a to 
je osiguravanje jednakih uvjeta tržišnog 
natjecanja za proizvođače generičkih i 
biosličnih lijekova te njihovih konkurenata 
na tržištima trećih zemalja na kojima 
zaštita ne postoji ili je istekla, potrebno je i 
primjereno utvrditi pravila o 
ograničavanju isključivog prava nositelja 
svjedodžbe o dodatnoj zaštiti na 
proizvodnju predmetnog proizvoda tijekom 
trajanja svjedodžbe te propisati određene 
obveze obavješćivanja i označivanja za 
proizvođače koji žele iskoristiti ta pravila. 
Ovom Uredbom poštuje se načelo 
proporcionalnosti te ona ne izlazi iz okvira 
onoga što je potrebno za postizanje 
postavljenih ciljeva u skladu s člankom 5. 
stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

(21) Za ostvarivanje temeljnog cilja, a to 
je osiguravanje jednakih uvjeta tržišnog 
natjecanja za proizvođače generičkih i 
biosličnih lijekova te njihovih konkurenata 
na tržištima trećih zemalja na kojima 
zaštita ne postoji ili je istekla, te kako bi se 
poboljšao pristup građana Unije 
lijekovima, potrebno je i primjereno 
utvrditi pravila kojima bi se omogućila 
proizvodnja predmetnog proizvoda tijekom 
trajanja svjedodžbe te propisati određene 
obveze obavješćivanja i označivanja za 
proizvođače koji žele iskoristiti ta pravila.
Ovom Uredbom poštuje se načelo 
proporcionalnosti te ona ne izlazi iz okvira 
onoga što je potrebno za postizanje 
postavljenih ciljeva u skladu s člankom 5. 
stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.
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Amandman 16

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(22) Ovom Uredbom poštuju se 
temeljna prava i postupa se u skladu s 
načelima priznatima Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima. Ovom 
Uredbom posebno se nastoji osigurati 
potpuno poštovanje prava na vlasništvo iz 
članka 17. Povelje osiguravanjem 
temeljnih prava iz svjedodžbe o dodatnoj 
zaštiti, ograničavanjem iznimke na 
svjedodžbe koje su dodijeljene na utvrđeni 
datum nakon stupanja na snagu ove 
Uredbe ili nakon njega i propisivanjem 
određenih uvjeta za primjenu iznimke,

(22) Ovom Uredbom poštuju se 
temeljna prava i postupa se u skladu s 
načelima priznatima Poveljom Europske 
unije o temeljnim pravima. Ovom 
Uredbom posebno se nastoji osigurati 
potpuno poštovanje prava na vlasništvo iz 
članka 17. Povelje osiguravanjem 
temeljnih prava iz svjedodžbe o dodatnoj 
zaštiti, prava na zdravstvenu zaštitu iz 
članka 35. Povelje omogućivanjem veće 
dostupnosti lijekova za pacijente u EU-u, 
načela proporcionalnosti iz članka 52. 
Povelje, točke (a) članka 6. UFEU-a o 
pravu europskih građana na zaštitu 
zdravlja, omogućavajući pritom razumnu 
predvidljivost za podnositelje zahtjeva i 
druge relevantne sudionike na tržištu, 
ograničavanjem iznimke na svjedodžbe za 
koje temeljni patent istječe nakon stupanja 
na snagu ove Uredbe ili nakon njega i 
propisivanjem određenih uvjeta za 
primjenu iznimke.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 469/2009
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Svjedodžbom iz stavka 1. ne 
dodjeljuje se zaštita od posebne radnje u 
odnosu na koju je temeljnim patentom 
dodijeljena zaštita ako su u pogledu te 
posebne radnje ispunjeni sljedeći uvjeti:

2. Svjedodžbom iz stavka 1. ne 
dodjeljuje se zaštita od posebne radnje u 
odnosu na koju je temeljnim patentom 
dodijeljena zaštita ako su u pogledu te 
posebne radnje ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) radnja se sastoji od: (a) radnja se sastoji od: 

i. proizvodnje isključivo u svrhu i. proizvodnje:
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izvoza u treće zemlje ili

a. isključivo u svrhu izvoza u zemlje 
izvan Europske unije („treće zemlje”) u 
kojima zaštita za lijek ne postoji ili je 
istekla; ili

b. isključivo u svrhu prodaje ili 
ponude na prodaju na tržištu Unije 
odmah nakon isteka svjedodžbe; 

ii. bilo koje povezane radnje koja je 
nužno potrebna za proizvodnju ili za sam 
izvoz;

ii. bilo koje povezane radnje koja je 
nužno potrebna za proizvodnju, 
skladištenje ili za sam izvoz;

(iia) uvoza u svrhu i.

(b) osoba koja obavlja proizvodnju 
(„proizvođač”) obavješćuje tijelo iz 
članka 9. stavka 1. države članice u kojoj 
se proizvodnja treba odvijati („relevantna 
država članica”) o informacijama 
navedenima u stavku 3. najkasnije 28 dana 
prije planiranog datuma početka 
proizvodnje u toj državi članici;

(b) osoba koja obavlja proizvodnju 
(„proizvođač”) obavješćuje tijelo iz 
članka 9. stavka 1. države članice u kojoj 
se proizvodnja treba odvijati („relevantna
država članica”) o informacijama 
navedenima u stavku 3. najkasnije 60 dana 
prije planiranog datuma početka 
proizvodnje u toj državi članici; 

(c) proizvođač osigurava da je logotip, 
u obliku koji je utvrđen u Prilogu -I., 
pričvršćen na vanjsko pakiranje proizvoda 
ili, ako nema vanjskog pakiranja, na 
unutarnje pakiranje;

(c) proizvođač u pisanom obliku 
obavješćuje nositelja svjedodžbe da je na 
temelju stavka 2. točke (b) poslana 
obavijest i pruža mu informacije navedene 
u stavku 3. točci (c) ovog članka 
najkasnije 60 dana prije datuma početka 
proizvodnje u toj državi članici te 
unaprijed o svim povezanim radnjama 
prije te proizvodnje koje bi inače bile 
zabranjene na temelju zaštite dobivene 
svjedodžbom; nositelj svjedodžbe o 
dodatnoj zaštiti treba držati u strogoj 
tajnosti to pismo upozorenja i informacije 
koje ono sadrži i ne smije ih upotrebljavati 
za bilo koju drugu svrhu osim toga da 
osigura da je proizvođač postupao u 
skladu s područjem primjene

(d) proizvođač ispunjava zahtjeve iz 
stavka 4.

(d) proizvođač ispunjava zahtjeve iz 
stavka 4.

ako se informacije iz podstavka 1. točke 
(b) promijene, proizvođač obavješćuje 
tijelo iz članka 9. stavka 1. prije nego što 
te izmjene stupe na snagu. Obavijest i 
sadržane informacije trebaju ostati 
povjerljive. Tijelo može otkriti te 
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informacije nositelju svjedodžbe o 
dodatnoj zaštiti samo na temelju sudske 
odluke. 

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 469/2009
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Informacije za potrebe stavka 2. 
točke (b) sljedeće su:

3. Informacije za potrebe stavka 2. 
točke (b) smatraju se strogo povjerljivima 
i sljedeće su: 

(a) naziv i adresa proizvođača; (a) naziv i adresa proizvođača;

(b) adresa ili adrese prostorija u 
kojima se treba odvijati proizvodnja u 
relevantnoj državi članici;

(b) relevantna država članica u kojoj
se odvija proizvodnja;

(c) broj svjedodžbe koju je dodijelila 
relevantna država članica i identifikacija 
proizvoda upućivanjem na zaštićeno ime 
koje upotrebljava nositelj svjedodžbe;

(c) broj svjedodžbe koju je dodijelila 
relevantna država članica i identifikacija 
proizvoda upućivanjem na zaštićeno ime 
koje upotrebljava nositelj svjedodžbe;

(d) broj odobrenja dodijeljenog u 
skladu s člankom 40. stavkom 1. Direktive 
2001/83/EZ ili člankom 44. stavkom 1. 
Direktive 2001/82/EZ za proizvodnju 
odgovarajućeg lijeka ili, ako takvo 
odobrenje ne postoji, valjanog certifikata 
o dobroj proizvođačkoj praksi iz 
članka 111. stavka 5. Direktive 
2001/83/EZ ili članka 80. stavka 5. 
Direktive 2001/82/EZ kojim su 
obuhvaćene prostorije u kojima se treba 
odvijati proizvodnja; 

(e) planirani datum početka 
proizvodnje u relevantnoj državi članici;

(e) planirani datum početka 
proizvodnje u relevantnoj državi članici;

(f) indikativni popis treće zemlje ili 
trećih zemalja u koje se proizvod 
namjerava izvoziti. 
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Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Uredba (EZ) br. 469/2009
Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Stavak 2. primjenjuje se samo u 
slučaju svjedodžbi koje su dodijeljene na 
dan ili nakon [Ured za publikacije: 
umetnuti datum prvog dana trećeg mjeseca 
koji slijedi nakon mjeseca u kojem je 
izmijenjena Uredba objavljena u 
Službenom listu].”;

5. Iznimka iz stavka 2. primjenjuje se 
samo u slučaju svjedodžbi za koje temeljni 
patent istječe na dan ili nakon [Ured za 
publikacije: umetnuti datum prvog dana 
trećeg mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u 
kojem je izmijenjena Uredba objavljena u 
Službenom listu].;

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 469/2009
Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. „Obavijest poslanu tijelu iz 
članka 4. stavka 2. točke (b) tijelo 
objavljuje u roku od 15 dana od 
zaprimanja obavijesti.”;

4. Tijelo navedeno u članku 9. 
stavku 1. čuva povjerljivost obavijesti iz 
članka 4. stavka 2. točke (b) i informacija 
navedenih u stavku 3. te poduzima 
odgovarajuće mjere za očuvanje te 
povjerljivosti.

To tijelo otkriva obavijest i sadržane 
informacije samo na temelju odluke suda 
koji u skladu s nacionalnim pravom ima 
nadležnost voditi postupak zbog povrede 
na temelju svjedodžbe. Sud može naložiti 
takvo objavljivanje samo ako su ispunjeni 
barem sljedeći uvjeti:

(a) osoba koja zahtijeva objavljivanje je 
nositelj svjedodžbe (ili osoba koja 
sukladno s nacionalnim pravom ima 
pravo pokrenuti postupak zbog povrede na 
temelju svjedodžbe);

(b) proizvođaču je omogućeno 
sudjelovanje u sudskom postupku i 
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saslušanje pred sudom; 

(c) nositelj svjedodžbe je na opravdan i 
razmjeran način dostavio prihvatljive 
dokaze da proizvođač nije ispunio uvjete 
utvrđene u stavku 2.; 

(d) nositelj svjedodžbe i sud poduzeli su 
odgovarajuće mjere kako bi se zadržala 
povjerljivost obavijesti i sadržanih 
informacija i izbjeglo njihovo 
objavljivanje trećim stranama;

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EZ) br. 469/2009
Članak 21.a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U evaluaciji je posebno poglavlje 
posvećeno učincima stupanja na snagu 
izmijenjene Uredbe o razvoju lokalne 
generičke i bioslične industrije trećih 
zemalja, posebno zemalja u razvoju.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Prilog

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.
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