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AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De tijdige toegang van generieke 
en biosimilaire geneesmiddelen tot de 
markt van de Unie is een belangrijk 
middel om de concurrentie aan te 
zwengelen, de prijzen te verlagen en de 
duurzaamheid van 
gezondheidszorgstelsels te waarborgen; 
voorts is de wijziging van Verordening 
(EG) nr. 469/2009 om de productie van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
voor uitvoer en opslag toe te staan niet 
strijdig met intellectuele-
eigendomsrechten, die een van de 
hoekstenen van innovatie, 
concurrentievermogen en groei in de 
lidstaten blijven. Het voorstel doet geen 
afbreuk aan de duur van de exclusieve 
rechten voor het in de handel brengen 
zolang er nog sprake is van een geldig 
octrooi, hetgeen wordt onderstreept door 
het feit dat invoer onmiddellijk na de 
vervaldatum wordt toegestaan, maar een 
concurrentienadeel oplevert voor de 
Europese industrie voor generieke 
geneesmiddelen. Ook houdt het voorstel 
rekening met de bezorgdheid van het 
Europees Parlement en de Raad over het 
toenemende aantal gevallen van 
marktfalen in sommige lidstaten, waar de 
toegang van patiënten tot effectieve en 
betaalbare essentiële geneesmiddelen in 
het gedrang komt doordat de prijsniveaus 
onhoudbaar hoog zijn.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Sinds de vaststelling in 1992 van de 
voorganger van Verordening (EG)
nr. 469/2009 hebben de markten een 
belangrijke ontwikkeling doorgemaakt en 
heeft er een enorme groei in de productie 
van generieke en met name biosimilaire 
geneesmiddelen plaatsgevonden, met name 
in derde landen waar geen bescherming 
bestaat of deze vervallen is.

(3) Sinds de vaststelling in 1992 van de 
voorganger van 
Verordening (EG) nr. 469/2009 hebben de 
markten een belangrijke ontwikkeling 
doorgemaakt en heeft er een enorme groei 
in de productie van generieke en met name 
biosimilaire geneesmiddelen 
plaatsgevonden, met name in landen 
buiten de EU ("derde landen") waar geen 
bescherming bestaat of deze vervallen is.

Motivering

Verduidelijking van de landen waarvoor de verordening geldt.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Geneesmiddelen vormen een van 
de belangrijkste pijlers van de 
gezondheidszorg en zijn niet louter 
handelswaar. Ontoereikende toegang tot 
essentiële geneesmiddelen en hoge prijzen 
voor innoverende geneesmiddelen vormen 
een ernstige bedreiging van de 
duurzaamheid van nationale 
gezondheidszorgstelsels, en een ernstige 
bedreiging voor patiënten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De Raad heeft in zijn conclusies 
over het versterken van het evenwicht in 
de farmaceutische systemen van de Unie 
en de lidstaten gewezen op het belang van 
tijdige beschikbaarheid van generieke en 
biosimilaire geneesmiddelen om de 
toegang van patiënten tot 
geneesmiddelentherapie te 
vergemakkelijken en de duurzaamheid
van nationale gezondheidszorgstelsels te 
verbeteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het feit dat Verordening (EG)
nr. 469/2009 niet voorziet in enige 
uitzondering op de door een aanvullend 
beschermingscertificaat verleende 
bescherming heeft onbedoeld tot gevolg 
gehad dat de productie van in de Unie 
gevestigde producenten van generieke en 
biosimilaire geneesmiddelen wordt 
gehinderd, zelfs wanneer deze uitsluitend 
is bedoeld voor uitvoer naar markten van 
derde landen waarin dergelijke 
bescherming niet bestaat of vervallen is. 
Een ander onbedoeld gevolg is dat de door 
het certificaat verleende bescherming het 
voor die producenten moeilijker maakt 
onmiddellijk na het vervallen van het 
certificaat tot de markt van de Unie toe te 
treden, aangezien zij niet in een positie zijn 
om productiecapaciteit op te bouwen 
zolang de door het certificaat geboden 
bescherming niet is vervallen, in 
tegenstelling tot producenten die zich in 
derde landen waar geen bescherming 
bestaat of deze vervallen is bevinden.

(4) Het feit dat 
Verordening (EG) nr. 469/2009 niet 
voorziet in enige uitzondering op de door 
een aanvullend beschermingscertificaat 
verleende bescherming heeft onbedoeld tot 
gevolg gehad dat het in de Unie gevestigde 
producenten van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen wordt belet te produceren 
om onmiddellijk na het vervallen van het 
certificaat tot de markt van de Unie toe te 
treden en/of uit te voeren naar landen 
buiten de Unie ("derde landen") waarin 
een dergelijke bescherming niet bestaat of 
is verlopen, aangezien zij niet in een 
positie zijn om productiecapaciteit op te 
bouwen zolang de door het certificaat 
geboden bescherming niet is vervallen, in 
tegenstelling tot producenten die zich in 
derde landen waar geen bescherming 
bestaat of deze vervallen is bevinden.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening heeft tot doel te 
waarborgen dat in de Unie gevestigde 
producten effectief kunnen concurreren in 
die markten van derde landen waar geen 
aanvullende bescherming bestaat of deze 
vervallen is. De verordening is bedoeld als 
aanvulling op de inspanningen in het kader 
van het handelsbeleid van de Unie om open 
markten voor in de Unie gevestigde 
geneesmiddelenproducenten te 
waarborgen. Indirect is de verordening ook 
bedoeld om de positie van die producenten 
te verbeteren zodat zij onmiddellijk na het 
vervallen van het betrokken aanvullend 
beschermingscertificaat tot de markt van de 
Unie kunnen toetreden. De verordening zal 
tevens bijdragen aan het doel de toegang 
tot geneesmiddelen in de Unie te 
verbeteren door een snellere toegang tot de 
markt van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen te waarborgen nadat het 
betrokken certificaat is vervallen.

(7) Deze verordening heeft tot doel te 
waarborgen dat in de Unie gevestigde 
producten effectief kunnen concurreren in 
die markten van derde landen waar geen 
aanvullende bescherming bestaat of deze 
vervallen is. De verordening is bedoeld als 
aanvulling op de inspanningen in het kader 
van het handelsbeleid van de Unie om open 
markten voor in de Unie gevestigde 
geneesmiddelenproducenten te 
waarborgen. De verordening is ook 
bedoeld om de positie van die producenten 
te verbeteren zodat zij onmiddellijk na het 
vervallen van het betrokken aanvullend 
beschermingscertificaat tot de markt van de 
Unie kunnen toetreden, dat wil zeggen 
vanaf dag 1. De verordening zal tevens 
bijdragen aan het doel de toegang tot 
geneesmiddelen in de Unie te verbeteren 
door een snellere toegang tot de markt van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
te waarborgen nadat het betrokken 
certificaat is vervallen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In die specifieke en beperkte 
omstandigheden, en teneinde een gelijk 
speelveld voor in de Unie gevestigde 
producenten en producenten uit derde 
landen te bewerkstelligen, dient de door
een aanvullend beschermingscertificaat
verleende bescherming beperkt te worden 

(8) In die specifieke en beperkte 
omstandigheden, en teneinde een gelijk 
speelveld voor in de Unie gevestigde 
producenten en producenten uit derde 
landen te bewerkstelligen en de burgers 
van de Unie betere toegang te bieden tot 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen, 
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zodat de mogelijkheid uitsluitend wordt 
geboden voor de uitvoer naar derde landen 
en voor handelingen die strikt noodzakelijk 
zijn voor de productie of voor de feitelijke 
uitvoer zelf.

dient bovengenoemd onbedoeld gevolg 
van een aanvullend 
beschermingscertificaat te worden 
uitgesloten, zodat de mogelijkheid wordt 
geboden voor i) productie exclusief voor 
de uitvoer naar derde landen en ii) 
toetreding tot de markt van de Unie 
onmiddellijk na het vervallen van het 
betrokken aanvullend 
beschermingscertificaat, evenals voor 
handelingen die strikt noodzakelijk zijn 
voor die productie of voor de feitelijke 
uitvoer of toetreding tot de markt van de 
Unie zelf.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De desbetreffende uitzondering zou 
van toepassing moeten zijn op de 
vervaardiging van het product, met 
inbegrip van het product dat overeenkomt 
met het geneesmiddel dat op het 
grondgebied van een lidstaat door een 
aanvullend beschermingscertificaat wordt 
beschermd, met het uitsluitende oogmerk 
van uitvoer naar derde landen, alsmede op 
alle hoger of lager in de keten uitgevoerde 
handelingen van de producent of van 
derden waarmee de producent een 
contractuele relatie is aangegaan, indien 
voor dergelijke handelingen anders de 
toestemming van de certificaathouder 
vereist zou zijn, en die handelingen strikt 
noodzakelijk zijn voor het doel van 
productie voor uitvoer of voor de feitelijke 
uitvoer zelf. Die handelingen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
levering en invoer van werkzame 
bestanddelen voor de productie van het 
geneesmiddel waarmee het door het 
certificaat beschermde product 
overeenkomt, op de tijdelijke opslag van 
het product of op reclameactiviteiten die 

(9) De desbetreffende uitzondering zou 
van toepassing moeten zijn op de 
vervaardiging van het product, met 
inbegrip van het product dat overeenkomt 
met het geneesmiddel dat op het 
grondgebied van een lidstaat door een 
aanvullend beschermingscertificaat wordt 
beschermd, met het uitsluitende oogmerk 
van uitvoer naar landen buiten de Unie 
("derde landen") en voorbereiding op de 
toegang tot de markt van de Unie vanaf 
dag 1, alsmede op alle hoger of lager in de 
keten uitgevoerde handelingen van de 
producent of van derden waarmee de 
producent een contractuele relatie is 
aangegaan, indien voor dergelijke 
handelingen anders de toestemming van de 
certificaathouder vereist zou zijn, en die 
handelingen strikt noodzakelijk zijn voor 
het doel van productie voor uitvoer, voor 
de feitelijke uitvoer zelf en voor dag-1-
toetreding. Die handelingen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
levering en invoer van werkzame 
bestanddelen voor de productie van het 
geneesmiddel waarmee het door het 
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uitsluitend gericht zijn op uitvoer naar
bestemmingen in derde landen.

certificaat beschermde product 
overeenkomt, op de tijdelijke opslag van 
het product of op reclameactiviteiten die 
uitsluitend gericht zijn op uitvoer naar 
markten in landen buiten de Unie ("derde 
landen") of dag-1-toetreding tot de markt 
van de Unie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Door de werkingssfeer van de 
uitzondering te beperken tot uitsluitend op 
uitvoer buiten de Unie gerichte productie 
en handelingen die voor die productie of 
voor de feitelijke uitvoer zelf noodzakelijk 
zijn, zal de bij deze verordening 
ingevoerde uitzondering niet in onredelijke 
mate conflicteren met de gewone 
exploitatie van het product in de lidstaat 
waar het certificaat van kracht is, noch de 
legitieme belangen van de 
certificaathouder schaden, terwijl met de 
legitieme belangen van derden rekening 
wordt gehouden.

(11) Door de werkingssfeer van de 
uitzondering te beperken tot uitsluitend op 
dag-1-toetreding en uitvoer buiten de Unie 
gerichte productie en handelingen die voor 
die productie of voor de feitelijke uitvoer 
zelf noodzakelijk zijn, zal de bij deze 
verordening ingevoerde uitzondering niet 
conflicteren met de gewone exploitatie van 
het product in de lidstaat waar het 
certificaat van kracht is, noch de legitieme 
belangen van de certificaathouder schaden, 
terwijl met de legitieme belangen van 
derden rekening wordt gehouden. In dit 
opzicht wordt in de studie van de 
Commissie1 bis gesteld dat noch de 
productie ten behoeve van uitvoer, noch 
de productie ten behoeve van het 
aanleggen van een voorraad in strijd is 
met de wettelijke doelstellingen van het 
SPC-systeem, en dat het enige effect van 
een verbod op het aanleggen van een
voorraad wellicht zou zijn dat de 
marktkansen van landen buiten de EU 
zouden toenemen, ten koste van de 
producenten van generieke 
geneesmiddelen die in de Unie zijn 
gevestigd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De uitzondering gaat vergezeld van 
vrijwaringsmaatregelen om transparantie 
te vergroten, de houder van een aanvullend 
beschermingscertificaat te ondersteunen 
bij handhaving van de bescherming ervan 
in de Unie en het gevaar van 
onrechtmatige verlegging van 
handelsstromen naar de markt van de 
Unie tijdens de duur van het certificaat te 
beperken.

(12) De uitzondering gaat vergezeld van 
redelijke, evenredige en passende 
vrijwaringsmaatregelen die exclusief zijn 
bedoeld om de houder van een aanvullend 
beschermingscertificaat te helpen 
controleren of wordt voldaan aan de in dit 
kader uiteengezette voorwaarden, zonder
de eerlijke concurrentie tussen bedrijven 
te beïnvloeden. De 
vrijwaringsmaatregelen garanderen de 
nodige vertrouwelijkheid en bescherming 
van commercieel gevoelige informatie van 
de aanvrager, in overeenstemming met de 
bestaande wetgeving en aanbevelingen 
van de Unie, zoals 
Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2016 
over bedrijfsgeheimen en de richtsnoeren 
van EMA/HMA over het identificeren van 
commercieel vertrouwelijke informatie en 
persoonsgegevens.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Voor dit doel wordt in de 
verordening een eenmalige plicht opgelegd 
aan degene die het uitsluitend voor de 
uitvoer bestemde product maakt, op grond 
waarvan die persoon in de lidstaat waar de 
productie zal plaatsvinden, bepaalde 
informatie moet verstrekken aan de 
autoriteit die het aanvullend 
beschermingscertificaat heeft verleend. De 
informatie moet voorafgaand aan de eerste 
productieplanning in die lidstaat worden 
verstrekt. De productie en aanverwante 

(13) Voor dit doel moet de persoon die 
verantwoordelijk is voor de productie ("de 
producent") of een persoon die namens 
de producent handelt, voor zover de 
producent gebruik wil maken van de 
uitzondering en ten behoeve van de 
transparantie, een waarschuwingsbrief 
aan de geregistreerde certificaathouder(s) 
doen toekomen op het/de door hem/hen 
geregistreerde adres(sen). Deze brief mag 
geen commercieel gevoelige informatie of 
vertrouwelijke details bevatten van het 
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handelingen, met inbegrip van de in andere 
lidstaten dan de lidstaat van productie 
uitgevoerde handelingen wanneer het 
product ook door een certificaat in die 
andere lidstaten is beschermd, valt 
uitsluitend onder de werkingssfeer van de 
uitzondering als de producent zijn melding 
naar de bevoegde autoriteit op het gebied 
van intellectuele-eigendomsrechten (of een 
andere hiervoor aangewezen autoriteit) van 
de lidstaat waar de productie plaatsvindt, 
heeft verzonden. De eenmalige 
verplichting tot het verstrekken van 
informatie aan de autoriteit geldt voor elke 
lidstaat waar productie zal plaatsvinden, 
zowel voor de productie in die lidstaat als 
voor de aanverwante handelingen,
ongeacht of deze in dezelfde of in een 
andere bij de productie betrokken lidstaat 
worden uitgevoerd. De autoriteit is 
verplicht deze informatie te publiceren, in
het belang van transparantie en met het 
doel de certificaathouder over het 
voornemen van de producent te 
informeren.

bedrijfsplan van een bedrijf, teneinde 
eventuele concurrentieverstorende 
gevolgen te beperken. Met het oog hierop 
moet de in de waarschuwingsbrief 
vervatte informatie met name aansluiten 
bij de bestaande wetgeving en 
aanbevelingen van de EU, zoals 
Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2016 
over bedrijfsgeheimen en de richtsnoeren 
van EMA/HMA over het identificeren van 
commercieel vertrouwelijke informatie en 
persoonsgegevens. Om diezelfde reden 
moeten de waarschuwingsbrief en de 
informatie die daarin is opgenomen strikt 
vertrouwelijk worden behandeld door de 
certificaathouder en mag hij deze niet 
voor andere doeleinden gebruiken dan om 
te garanderen dat de fabrikant heeft 
voldaan aan het toepassingsgebied en de 
voorwaarden van de uitzondering. 
Daarnaast wordt in de verordening een 
eenmalige plicht opgelegd aan degene die 
het product maakt, op grond waarvan die 
persoon in de lidstaat waar de productie zal 
plaatsvinden, bepaalde informatie moet 
verstrekken aan de autoriteit die het 
aanvullend beschermingscertificaat heeft 
verleend. De informatie moet voorafgaand 
aan de eerste productieplanning in die 
lidstaat worden verstrekt. De productie en 
aanverwante handelingen, met inbegrip van 
de in andere lidstaten dan de lidstaat van 
productie uitgevoerde handelingen 
wanneer het product ook door een 
certificaat in die andere lidstaten is 
beschermd, valt uitsluitend onder de 
werkingssfeer van de uitzondering als de 
producent zijn melding naar de bevoegde 
autoriteit op het gebied van intellectuele-
eigendomsrechten (of een andere hiervoor 
aangewezen autoriteit) van de lidstaat waar 
de productie plaatsvindt, heeft verzonden.
De eenmalige verplichting tot het 
verstrekken van informatie aan de autoriteit 
geldt voor elke lidstaat waar productie zal 
plaatsvinden, zowel voor de productie in 
die lidstaat als voor de aanverwante 
handelingen, ongeacht of deze in dezelfde 
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of in een andere bij de productie betrokken 
lidstaat worden uitgevoerd. De autoriteit 
moet de melding en de informatie die 
daarin is opgenomen vertrouwelijk 
behandelen en er moeten specifieke 
maatregelen worden genomen om deze 
vertrouwelijkheid te beschermen. De 
autoriteit kan de informatie alleen 
vrijgeven aan de certificaathouder als een 
rechter hiertoe een bevel heeft gegeven i) 
op verzoek van de certificaathouder (of 
van andere personen die op grond van het 
nationale recht een inbreukprocedure 
mogen inleiden op basis van het 
certificaat), ii) nadat de producent de kans 
heeft gekregen het proces bij te wonen en 
te worden gehoord, iii) als de 
certificaathouder op gerechtvaardigde en 
evenredige wijze bewijsmateriaal heeft 
overgelegd waaruit blijkt dat de producent 
zeer waarschijnlijk niet heeft voldaan aan 
de voorwaarden voor toepassing van de 
uitzondering en iv) als de 
certificaathouder en de rechter passende 
maatregelen hebben getroffen om de 
melding en de informatie die daarin is 
opgenomen vertrouwelijk te behandelen 
en de vrijgave ervan aan derde partijen te 
voorkomen. De producent wordt verplicht 
zowel de bevoegde autoriteit als de 
certificaathouder in kennis te stellen van 
eventuele wijzigingen in de informatie die 
in de meldingen is verstrekt.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Voorts worden in deze verordening 
bepaalde zorgvuldigheidsvereisten aan de 
producent opgelegd waaraan moet worden 
voldaan wil de uitzondering werking 
kunnen hebben. De producent moet 
worden verplicht met gepaste middelen, 

(14) Voorts worden in deze verordening 
bepaalde zorgvuldigheidsvereisten aan de 
producent opgelegd waaraan moet worden 
voldaan wil de uitzondering werking 
kunnen hebben. De producent moet 
worden verplicht met gepaste middelen, 
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met name contractuele middelen, de
deelnemers in zijn toeleveringsketen in 
kennis te stellen van het feit dat het product 
onder de bij deze verordening ingevoerde 
uitzondering valt en uitsluitend voor de 
uitvoer bedoeld is. Een producent die niet 
aan deze zorgvuldigheidsvereisten heeft 
voldaan kan zich niet op de uitzondering 
beroepen, noch kan een derde partij die een 
aanverwante handeling in dezelfde of een 
andere lidstaat waar een aan het product 
bescherming biedend certificaat van kracht 
is dit doen; in beide gevallen heeft de 
houder van het betrokken certificaat het 
recht zijn uit hoofde van het certificaat 
verleende rechten te handhaven.

met name contractuele of 
gedocumenteerde middelen, de bedrijven
in zijn toeleveringsketen in kennis te 
stellen van het feit dat het product onder de 
bij deze verordening ingevoerde 
uitzondering valt en uitsluitend voor de 
uitvoer bedoeld is, of voor dag-1-
toetreding. Een producent die niet aan deze 
zorgvuldigheidsvereisten heeft voldaan kan 
zich niet op de uitzondering beroepen, 
noch kan een derde partij die een 
aanverwante handeling in dezelfde of een 
andere lidstaat waar een aan het product 
bescherming biedend certificaat van kracht 
is dit doen; in beide gevallen heeft de 
houder van het betrokken certificaat het 
recht zijn uit hoofde van het certificaat 
verleende rechten te handhaven.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de toepassing van 
Uniemaatregelen die tot doel hebben 
inbreuken te voorkomen en de handhaving 
van intellectuele eigendomsrechten te 
vergemakkelijken, waaronder Richtlijn
2004/48/EG van het Europees Parlement 
en de Raad5 en Verordening (EU)
nr. 608/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad6.

(17) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de toepassing van 
Uniemaatregelen die tot doel hebben 
inbreuken te voorkomen en de handhaving 
van intellectuele-eigendomsrechten te 
vergemakkelijken, waaronder 
Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad41,
Verordening (EU) nr. 608/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad42 en het 
unieke identificatiekenmerk dat is 
vastgesteld bij Gedelegeerde 
Verordening (EU) 2016/161 van de 
Commissie.

__________________ __________________

41 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157 
van 30.4.2004, blz. 45).

41 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157 
van 30.4.2004, blz. 45).
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42 Verordening (EU) nr. 608/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 inzake de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door de 
douane (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15).

42 Verordening (EU) nr. 608/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 juni 2013 inzake de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten door de 
douane (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 15).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Teneinde te waarborgen dat 
houders van al van kracht zijnde 
aanvullende beschermingscertificaten niet 
verstoken blijven van hun verkregen 
rechten, moet de in deze verordening 
bepaalde uitzondering slechts van 
toepassing zijn op certificaten die op of na 
een vastgestelde datum na de 
inwerkingtreding ervan zijn verleend, 
ongeacht het tijdstip waarop de aanvraag 
voor het certificaat voor het eerst werd 
ingediend. De vastgestelde datum biedt
aanvragers en andere relevante 
marktspelers genoeg tijd om zich aan het 
veranderde wettelijke kader aan te passen 
en tijdig gepaste besluiten ten aanzien van 
investering en productielocatie te nemen. 
De datum biedt tevens genoeg tijd aan 
overheidsinstellingen om gepaste 
regelingen voor de ontvangst en 
bekendmaking van meldingen van het 
voornemen tot productie in te stellen, en 
houdt op gepaste wijze rekening met de 
aanvragen voor certificaten die in 
behandeling zijn.

(19) Teneinde de potentiële voordelen 
voor patiënten en voor de in de Unie 
gevestigde producenten van generieke en 
biosimilaire geneesmiddelen te vergroten, 
moet de inwerkingtreding van de in deze 
verordening bepaalde uitzondering binnen 
een redelijke termijn plaatsvinden, zodat 
houders van aanvullende 
beschermingscertificaten zich aan de 
uitzondering kunnen aanpassen, en moet 
de voorziene uitzondering van toepassing 
zijn op certificaten waarvoor het 
basisoctrooi vervalt na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
zodat aanvragers en andere relevante 
marktspelers genoeg tijd om zich aan het 
veranderde wettelijke kader aan te passen 
en tijdig gepaste besluiten ten aanzien van 
investering en productielocatie te nemen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om de basisdoelstelling te bereiken 
is het nodig en gepast een gelijk speelveld 
te bieden aan producenten van generieke 
en biosimilaire geneesmiddelen en hun 
concurrenten op de markten van derde 
landen waar geen bescherming bestaat of 
deze vervallen is, regels vast te stellen die 
het exclusieve recht van een houder van 
een aanvullend beschermingscertificaat 
om het desbetreffende product tijdens de 
duur van het certificaat te vervaardigen, 
beperken en aan fabrikanten die van die 
regels gebruik willen maken, bepaalde 
informatie- en etiketteringsverplichtingen
op te leggen. Deze verordening voldoet aan 
het evenredigheidsbeginsel, en gaat niet 
verder dan wat noodzakelijk is om de 
beoogde doelstellingen te bereiken, in 
overeenstemming met artikel 5, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(21) Om de basisdoelstelling te bereiken 
is het nodig en gepast een gelijk speelveld 
te bieden aan producenten van generieke 
en biosimilaire geneesmiddelen en hun 
concurrenten op de markten van derde 
landen waar geen bescherming bestaat of 
deze vervallen is, en teneinde de toegang 
tot betaalbare geneesmiddelen voor de 
burgers van de Unie te verbeteren, regels 
vast te stellen die het vervaardigen van het 
desbetreffende product tijdens de duur van 
het certificaat mogelijk maken, en aan 
fabrikanten die van die regels gebruik 
willen maken, bepaalde 
informatieverplichtingen op te leggen.
Deze verordening voldoet aan het 
evenredigheidsbeginsel, en gaat niet verder 
dan wat noodzakelijk is om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, in 
overeenstemming met artikel 5, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht. Met name 
beoogt de verordening het waarborgen van 
de volledige eerbiediging van het recht op 
eigendom in artikel 17 van het Handvest 
door de kernrechten van het aanvullend 
beschermingscertificaat in stand te houden, 
door de uitzondering te beperken tot 
certificaten die op of na een vastgestelde 
datum na de inwerkingtreding van deze 
verordening zijn verleend en door aan de 
toepassing van de uitzondering bepaalde 

(22) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
erkende beginselen in acht. Met name 
beoogt de verordening het waarborgen van 
de volledige eerbiediging van het recht op 
eigendom in artikel 17 van het Handvest 
door de kernrechten van het aanvullend 
beschermingscertificaat in stand te houden, 
het recht op gezondheidszorg in artikel 35 
van het Handvest door geneesmiddelen 
toegankelijker te maken voor patiënten in 
de EU, het evenredigheidsbeginsel in 
artikel 52 van het Handvest, artikel 6, 
onder a), VWEU betreffende het recht op 
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voorwaarden te verbinden, bescherming van de gezondheid voor 
Europese burgers, terwijl tegelijkertijd 
een redelijke voorspelbaarheid wordt 
behouden voor aanvragers en andere 
relevante marktdeelnemers, door de 
uitzondering te beperken tot certificaten 
waarvoor het basisoctrooi vervalt na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
door aan de toepassing van de uitzondering 
bepaalde voorwaarden te verbinden.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in alinea 1 bedoelde certificaat 
zal geen bescherming verlenen tegen een 
bepaalde handeling waartegen het 
basisoctrooi bescherming verleende indien 
met betrekking tot die bepaalde handeling 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2. Het in alinea 1 bedoelde certificaat 
zal geen bescherming verlenen tegen een 
bepaalde handeling waartegen het 
basisoctrooi bescherming verleende indien 
met betrekking tot die bepaalde handeling 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de handeling omvat: a) de handeling omvat: 

i) vervaardiging met het uitsluitende 
doel van uitvoer naar derde landen, of

i) vervaardiging met:

a. het uitsluitende doel van uitvoer 
naar landen buiten de Europese Unie 
("derde landen") waar geen bescherming 
bestaat voor het geneesmiddel of deze 
bescherming is vervallen; of

b. het uitsluitende doel het product 
onmiddellijk na het vervallen van het 
certificaat op de markt van de Unie te 
verkopen of voor verkoop aan te bieden, 

ii) iedere aanverwante handeling die 
voor die vervaardiging of voor de feitelijke 
uitvoer zelf strikt noodzakelijk is;

ii) iedere aanverwante handeling die 
voor die vervaardiging, de opslag of voor 
de feitelijke uitvoer zelf strikt noodzakelijk 
is;

(ii bis) invoer met het doel als bedoeld 
onder i);

b) de in artikel 9, lid 1, bedoelde b) de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
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autoriteit van de lidstaat waar de 
vervaardiging zal plaatsvinden (hierna "de 
betrokken lidstaat" genoemd) wordt door 
de persoon die vervaardigt (hierna "de 
fabrikant" genoemd), uiterlijk 28 dagen 
vóór de geplande aanvangsdatum van de 
vervaardiging in die lidstaat in kennis 
gesteld van de in lid 3 genoemde 
informatie;

autoriteit van de lidstaat waar de 
vervaardiging zal plaatsvinden (hierna "de 
betrokken lidstaat" genoemd) wordt door 
de persoon die vervaardigt (hierna "de 
fabrikant" genoemd), uiterlijk 60 dagen 
vóór de geplande aanvangsdatum van de 
vervaardiging in die lidstaat in kennis 
gesteld van de in lid 3 genoemde 
informatie; 

c) de fabrikant zorgt ervoor dat er 
een logo, in de in bijlage I vastgestelde 
vorm, op de buitenverpakking van het 
product of, indien er geen 
buitenverpakking is, op de directe 
verpakking wordt aangebracht;

c) De certificaathouder wordt 
schriftelijk door de fabrikant in kennis 
gesteld dat er een melding is verzonden op 
grond van lid 2, onder b), en ontvangt niet 
later dan 60 dagen voor de 
aanvangsdatum van de vervaardiging in 
die lidstaat en vóór enige verwante 
handeling voorafgaand aan die 
vervaardiging, die normaal gesproken 
verboden zou zijn op grond van de 
bescherming uit hoofde van een 
certificaat, de in lid 3, onder c), van dit 
artikel vermelde informatie; de houder 
van het aanvullend 
beschermingscertificaat behandelt de 
waarschuwingsbrief en de informatie die 
daarin is opgenomen strikt vertrouwelijk 
en mag deze niet gebruiken voor andere 
doeleinden dan om te garanderen dat de 
producent heeft voldaan aan het 
toepassingsgebied van de uitzondering;

d) de fabrikant voldoet aan de 
vereisten van lid 4.

d) de fabrikant voldoet aan de 
vereisten van lid 4.

Als de in de eerste alinea, onder b), 
bedoelde informatie verandert, stelt de 
fabrikant de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
autoriteit in kennis voordat deze 
wijzigingen ingaan. De melding en de 
hierin opgenomen informatie moeten 
vertrouwelijk worden behandeld. De 
autoriteit mag de informatie alleen aan de 
houder van het aanvullend 
beschermingscertificaat vrijgeven als een 
rechter hiertoe een bevel geeft. 
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2, onder b), bedoelde 
informatie is als volgt:

3. De in lid 2, onder b), bedoelde 
informatie wordt strikt vertrouwelijk 
behandeld en is als volgt: 

a) de naam en het adres van de 
fabrikant;

a) de naam en het adres van de 
fabrikant;

b) het adres of de adressen van de 
bedrijfsruimten waar de vervaardiging in 
de betrokken lidstaat zal plaatsvinden;

b) de betrokken lidstaat waar de 
vervaardiging zal plaatsvinden;

c) het nummer van het in de betrokken 
lidstaat verleende certificaat en de 
identificatie van het product onder 
verwijzing naar de door de houder van het 
certificaat gebruikte geregistreerde naam;

c) het nummer van het in de betrokken 
lidstaat verleende certificaat en de 
identificatie van het product onder 
verwijzing naar de door de houder van het 
certificaat gebruikte geregistreerde naam;

d) het nummer van de in 
overeenstemming met artikel 40, lid 1, van 
Richtlijn 2001/83/EG of artikel 44, lid 1, 
van Richtlijn 2001/82/EG verleende 
vergunning voor de vervaardiging van het 
overeenkomstige geneesmiddel of, bij 
gebrek aan zo'n vergunning, een geldig 
certificaat van goede productiepraktijken 
zoals bedoeld in artikel 111, lid 5, van 
Richtlijn 2001/83/EG of artikel 80, lid 5, 
van Richtlijn 2001/82/EG dat de 
bedrijfsruimten waar de vervaardiging zal 
plaatsvinden omvat; 

e) de geplande aanvangsdatum van de 
vervaardiging in de betrokken lidstaat;

e) de aanvangsdatum van de 
vervaardiging in de betrokken lidstaat;

f) een indicatieve lijst van het derde 
land of de derde landen waarnaar men 
voornemens is het product uit te voeren. 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Lid 2 is uitsluitend van toepassing 
op certificaten die op of na [OP: Voeg hier 
de datum in van de eerste dag van de derde 
maand volgend op de maand waarin deze 
verordening tot wijziging in het 
Publicatieblad is bekendgemaakt] zijn 
verleend.".

5. De in lid 2 genoemde uitzondering 
is uitsluitend van toepassing op certificaten 
waarvoor het basisoctrooi na [OP: Voeg 
hier de datum in van de eerste dag van de 
derde maand volgend op de maand waarin 
deze verordening tot wijziging in het 
Publicatieblad is bekendgemaakt] vervalt;

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in artikel 9, lid 1, bedoelde
autoriteit behandelt de melding zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 2, onder b), en de 
in lid 3 genoemde informatie 
vertrouwelijk en neemt passende 
maatregelen om dergelijke 
vertrouwelijkheid te waarborgen.

De autoriteit geeft de melding en de hierin 
opgenomen informatie alleen vrij als dit 
wordt bevolen door een rechter die op 
grond van het nationale recht bevoegd is 
om een inbreukzaak op basis van het 
certificaat te horen. Een rechter beveelt 
een dergelijke vrijgave alleen indien ten 
minste wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a) de persoon die om vrijgave verzoekt is 
de houder van het certificaat (of een 
persoon die op grond van het nationale 
recht een inbreukprocedure mag inleiden 
op basis van het certificaat);

b) de fabrikant krijgt de kans het proces 
bij te wonen en te worden gehoord voor de 
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rechter; 

c) de certificaathouder heeft op 
gerechtvaardigde en evenredige wijze 
bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt 
dat de fabrikant zeer waarschijnlijk niet 
heeft voldaan aan de voorwaarden van lid 
2; 

d) de certificaathouder en de rechter 
hebben passende maatregelen getroffen 
om de melding en de informatie die 
daarin is opgenomen vertrouwelijk te 
behandelen en de vrijgave ervan aan 
derde partijen te voorkomen.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de evaluatie wordt een specifiek 
hoofdstuk gewijd aan de gevolgen van de 
inwerkingtreding van de gewijzigde 
verordening voor de ontwikkeling van de 
lokale industrie voor generieke en 
biosimilaire geneesmiddelen in derde 
landen, met name ontwikkelingslanden.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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