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Η τροπολογία 1 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ορίζοντας μια περίοδο 
συμπληρωματικής προστασίας έως πέντε 
ετών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 
επιδιώκει να προωθήσει, εντός της 
Ένωσης, την έρευνα και την καινοτομία 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
φαρμάκων και να συνεισφέρει στην 
αποτροπή της μετεγκατάστασης της 
φαρμακευτικής έρευνας εκτός της Ένωσης 
σε χώρες που μπορεί να προσφέρουν 

(2) Ορίζοντας μια περίοδο 
συμπληρωματικής προστασίας έως πέντε 
ετών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009 
επιδιώκει να  προωθήσει, εντός της 
Ένωσης, την έρευνα και την καινοτομία 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
φαρμάκων και να συνεισφέρει στην 
αποτροπή της μετεγκατάστασης της 
φαρμακευτικής έρευνας εκτός της Ένωσης 
σε χώρες που μπορεί να προσφέρουν 
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μεγαλύτερη προστασία. μεγαλύτερη προστασία, εξασφαλίζοντας 
συγχρόνως την πρόσβαση σε φάρμακα 
εντός της Ένωσης.

Η τροπολογία 2 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Η έγκαιρη είσοδος γενόσημων και 
βιοομοειδών φαρμάκων στην αγορά της 
Ένωσης είναι σημαντική όσον αφορά την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη μείωση 
των τιμών και τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Η 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
469/2009, ώστε να επιτρέπεται η 
παραγωγή γενόσημων και βιοομοειδών 
φαρμάκων για εξαγωγή και αποθήκευση 
για να καταστεί δυνατή η είσοδός τους 
στην ενωσιακή αγορά μόλις λήξει το 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δεν θα πρέπει να 
προσκρούει στα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τα οποία εξακολουθούν να 
αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους 
λίθους καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας 
και οικονομικής μεγέθυνσης στα κράτη 
μέλη. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει 
τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων 
εμπορικής αποκλειστικότητας κατά τη 
διάρκεια ισχύος διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας, πράγμα που τονίζεται από 
το γεγονός ότι επιτρέπεται η εισαγωγή 
αμέσως μετά τη λήξη, αλλά συνιστά 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε βάρος της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας γενόσημων 
φαρμάκων. Ο κανονισμός συνεκτιμά τις 
ανησυχίες που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον 
αφορά τον αυξανόμενο αριθμό 
περιπτώσεων αστοχίας της αγοράς σε 
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ορισμένα κράτη μέλη, όπου τίθεται σε 
κίνδυνο η πρόσβαση των ασθενών σε 
αποτελεσματικά και οικονομικώς 
προσιτά φάρμακα εξαιτίας τιμών που 
βρίσκονται σε πολύ υψηλά και μη 
βιώσιμα επίπεδα.

Η τροπολογία 15 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Για τον σκοπό αυτόν, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει, στο 
πρόσωπο που παρασκευάζει το προϊόν για 
τον αποκλειστικό σκοπό της εξαγωγής, 
την υποχρέωση να παρέχει εφάπαξ 
ορισμένες πληροφορίες προς την αρχή 
που χορήγησε το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας στο κράτος 
μέλος όπου πρόκειται να παρασκευαστεί 
το προϊόν. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται πριν ξεκινήσει η παρασκευή 
για πρώτη φορά στο κράτος μέλος. Η 
παρασκευαστική δραστηριότητα και οι 
σχετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων 
όσων διεξάγονται σε κράτη μέλη εκτός 
του κράτους μέλους παρασκευής σε 
περιπτώσεις που το προϊόν 
προστατεύεται από πιστοποιητικό και σε 
αυτά τα λοιπά κράτη μέλη, θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
εξαίρεσης μόνον όταν ο παρασκευαστής 
έχει αποστείλει την εν λόγω κοινοποίηση 
στην αρμόδια αρχή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (ή άλλη καθορισμένη αρχή) 
του κράτους μέλους παρασκευής. Η 
εφάπαξ υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών προς την αρχή θα πρέπει να 
ισχύει σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο 
διεξάγεται παρασκευαστική 
δραστηριότητα, τόσο όσον αφορά την 
παρασκευή σε αυτό το κράτος μέλος όσο 

(13) Για τον σκοπό αυτό, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει μια 
υποχρέωση στον παρασκευαστή, δηλαδή 
στο νομικό πρόσωπο που είναι 
εγκατεστημένο στην Ένωση, εξ ονόματος 
του οποίου διεξάγεται η παρασκευή του 
προϊόντος ή του φαρμάκου που περιέχει 
το προϊόν αυτό, με σκοπό την εξαγωγή σε 
τρίτες χώρες ή τη διάθεση στην αγορά 
της αγοράς της Ένωσης μετά τη λήξη 
ισχύος του πιστοποιητικού, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
του ίδιου του νομικού προσώπου να 
προβεί απευθείας στην παρασκευή, 
σύμφωνα με την οποία το εν λόγω 
πρόσωπο υποχρεούται να παράσχει 
ορισμένες πληροφορίες στην αρχή που 
χορήγησε το συμπληρωματικό 
πιστοποιητικό προστασίας στο κράτος 
μέλος όπου η παρασκευή πρόκειται να 
λάβει χώρα. Είναι ευθύνη του 
κατασκευαστή που είναι εγκατεστημένος 
στην Ένωση να επαληθεύσει ότι δεν 
υπάρχει προστασία ή έχει λήξει σε χώρα 
εξαγωγής ή αν υπόκειται σε 
οποιουσδήποτε περιορισμούς ή 
απαλλαγές στη χώρα αυτή. Για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να παρέχεται ένα κοινό 
έντυπο κοινοποίησης για την κοινοποίηση 
της αρχής. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται πριν ξεκινήσει η παρασκευή 
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και όσον αφορά σχετικές πράξεις, είτε 
αυτές διεξάγονται στο ίδιο είτε σε άλλο 
κράτος μέλος, που αφορούν την 
παρασκευαστική δραστηριότητα. Η αρχή 
θα πρέπει να υποχρεούται να δημοσιεύει 
αυτές τις πληροφορίες, για λόγους 
διαφάνειας και με σκοπό την ενημέρωση 
του δικαιούχου του πιστοποιητικού για 
την πρόθεση του παρασκευαστή.

για πρώτη φορά στο κράτος μέλος. Η 
παρασκευαστική δραστηριότητα θα πρέπει 
να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
εξαίρεσης μόνον όταν ο παρασκευαστής 
έχει αποστείλει την εν λόγω κοινοποίηση 
στην αρμόδια αρχή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας (ή άλλη καθορισμένη αρχή) 
του κράτους μέλους παρασκευής και όταν 
ο κάτοχος του συμπληρωματικού 
πιστοποιητικού προστασίας έχει 
ενημερωθεί δεόντως σχετικά με την 
ονομασία και τη διεύθυνση του 
παρασκευαστή και τον αριθμό 
πιστοποιητικού στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Η παρασκευή θα πρέπει να 
κοινοποιείται. Εάν η παρασκευή γίνεται 
σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, θα 
πρέπει να απαιτείται κοινοποίηση σε 
καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Η αρχή 
θα πρέπει να υποχρεούται να δημοσιεύει 
τον αριθμό πιστοποιητικού του σχετικού 
προϊόντος ή φαρμάκου, για λόγους 
διαφάνειας. Ορισμένες εμπιστευτικές ή 
ευαίσθητες από εμπορική άποψη 
πληροφορίες που κοινοποιούνται στην 
αρχή δεν θα πρέπει να δημοσιεύονται, 
αλλά να παρέχονται, εφόσον ζητηθεί από 
δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή μόνο.

Η τροπολογία 21 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διενεργήσει αξιολόγηση του παρόντος 
κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 
22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 

(20) Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί 
τακτική αξιολόγηση του παρόντος 
κανονισμού. Δεδομένης της πρωταρχικής 
σημασίας της πρόσβασης και της 
οικονομικής προσιτότητας των 
φαρμάκων για τη δημόσια υγεία και τις 
δημόσιες δαπάνες, δικαιολογείται ένας 
τακτικός κύκλος αξιολόγησης του 
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Απριλίου 201643, η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της 
αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής και της προστιθέμενης αξίας και 
θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών 
περαιτέρω δράσης. Η αξιολόγηση θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξαγωγές σε 
χώρες εκτός της Ένωσης και την 
ικανότητα των γενόσημων και ιδίως των 
βιοομοειδών φαρμάκων να εισέρχονται σε 
αγορές στην Ένωση το συντομότερο 
δυνατόν έπειτα από την εκπνοή του 
σχετικού πιστοποιητικού. Ειδικότερα, η εν 
λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να 
επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της 
εξαίρεσης με βάση τον στόχο της 
αποκατάστασης ίσων όρων ανταγωνισμού 
για επιχειρήσεις παρασκευής γενόσημων 
και βιοομοειδών φαρμάκων στην Ένωση 
και της ταχύτερης εισόδου των γενόσημων 
και ιδίως των βιοομοειδών φαρμάκων στην 
αγορά έπειτα από την εκπνοή του 
πιστοποιητικού. Θα πρέπει επίσης να 
μελετά τις επιπτώσεις της εξαίρεσης στην 
έρευνα και παραγωγή καινοτόμων 
φαρμάκων από δικαιούχους 
πιστοποιητικών στην Ένωση και να 
εξετάζει την ισορροπία μεταξύ των 
διάφορων συμφερόντων που 
διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένων 
των συμφερόντων δημόσιας υγείας.

κανονισμού. Σύμφωνα με την παράγραφο 
22 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης 
Απριλίου 201643, η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να βασίζεται στα πέντε κριτήρια της 
αποδοτικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, της συνάφειας, της 
συνοχής και της προστιθέμενης αξίας και 
θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των 
εκτιμήσεων επιπτώσεων των επιλογών 
περαιτέρω δράσης. Η αξιολόγηση θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την επίδραση 
του συστήματος ΣΠΠ στην πρόσβαση σε 
προσιτά φάρμακα καθώς και την 
απαλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των 
εξαγωγών σε χώρες εκτός της Ένωσης και 
την ικανότητα των γενόσημων και ιδίως 
των βιοομοειδών φαρμάκων να 
εισέρχονται σε αγορές στην Ένωση το 
συντομότερο δυνατόν έπειτα από την 
εκπνοή του σχετικού πιστοποιητικού. Αυτή 
η τακτική αξιολόγηση θα πρέπει επίσης 
να εξετάζει την ενδεχόμενη επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού στην παρασκευαστική 
δραστηριότητα εντός της Ένωσης από 
παρασκευαστές με έδρα στην Ένωση για 
λόγους δημιουργίας αποθεμάτων για την 
«εξαρχής είσοδο» στην αγορά της 
Ένωσης, με την εκπνοή του 
πιστοποιητικού. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
ήταν σημαντικό να διαπιστωθεί αν η 
παρασκευαστική δραστηριότητα που 
ασκείται επί του παρόντος εκτός της 
Ένωσης έχει μεταφερθεί στην επικράτειά 
της. Ειδικότερα, η εν λόγω αξιολόγηση θα 
πρέπει να επανεξετάσει την 
αποτελεσματικότητα της εξαίρεσης με 
βάση τον στόχο της αποκατάστασης ίσων 
όρων ανταγωνισμού για επιχειρήσεις 
παρασκευής γενόσημων και βιοομοειδών 
φαρμάκων στην Ένωση και της ταχύτερης 
εισόδου των γενόσημων και ιδίως των 
βιοομοειδών φαρμάκων στην αγορά έπειτα 
από την εκπνοή του πιστοποιητικού και να 
εξετάσει την υπόθεση ενδεχόμενης 
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επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της 
εξαίρεσης που παρέχεται με την 
απαλλαγή, ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στους παρασκευαστές γενόσημων και 
βιοομοειδών φαρμάκων με έδρα την 
Ένωση να παράγουν για σκοπούς 
αποθήκευσης. Θα πρέπει επίσης να μελετά 
τις επιπτώσεις της εξαίρεσης και της 
ενδεχόμενης επέκτασης στην έρευνα και 
παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων από 
δικαιούχους πιστοποιητικών στην Ένωση 
και να εξετάζει την ισορροπία μεταξύ των 
διάφορων συμφερόντων που 
διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένης της 
πρόσβασης στα φάρμακα εντός της 
Ένωσης και των συμφερόντων δημόσιας 
υγείας.

_________________ _________________
43 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 43 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Η τροπολογία 26 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009
Άρθρο 5

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 5 Άρθρο 5

Αποτελέσματα του πιστοποιητικού Αποτελέσματα του πιστοποιητικού

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 4, το πιστοποιητικό παρέχει τα ίδια 
δικαιώματα με το κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και υπόκειται στους ίδιους 
περιορισμούς και στις ίδιες υποχρεώσεις.

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 4, το πιστοποιητικό παρέχει τα 
ίδια δικαιώματα με το κύριο δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας και υπόκειται στους ίδιους 
περιορισμούς και στις ίδιες υποχρεώσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, το πιστοποιητικό δεν 
παρέχει προστασία έναντι ορισμένων 
πράξεων, που διαφορετικά θα 
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απαιτούσαν τη συγκατάθεση του κατόχου 
του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο 
άρθρο 11 («κάτοχος πιστοποιητικού»), 
εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις συνίστανται σε:
i) παρασκευή προϊόντος ή φαρμάκου 
που περιέχει το εν λόγω προϊόν για τον 
σκοπό της εξαγωγής σε τρίτες χώρες· ή
ii) την παρασκευή ενός προϊόντος ή 
ενός φαρμάκου που περιέχει το εν λόγω 
προϊόν, με σκοπό την αποθήκευσή του 
στο κράτος μέλος παρασκευής, κατά τη 
διάρκεια των δύο τελευταίων ετών ισχύος 
του πιστοποιητικού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, προκειμένου να διατεθεί 
στην αγορά των κρατών μελών από την 
πρώτη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος του 
πιστοποιητικού στα εν λόγω κράτη μέλη·
iii) η πράξη αποκλείει κάθε πράξη ή 
δραστηριότητα για τον σκοπό της 
εισαγωγής φαρμάκων ή τμημάτων 
φαρμάκων στην Ένωση απλώς για τους 
σκοπούς της ανασυσκευασίας και της 
επανεξαγωγής.
β) ο παρασκευαστής κοινοποιεί  στην 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, στο κράτος μέλος στο 
οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 
παρασκευή («το οικείο κράτος μέλος»), 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, σημεία α), β), γ), ε), και 
στ),  το αργότερο δύο μήνες πριν την 
προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της 
παρασκευής στο εν λόγω κράτος μέλος·
γ) ο παρασκευαστής ενημερώνει τον 
δικαιούχο του πιστοποιητικού εγγράφως, 
για τις πληροφορίες που απαριθμούνται 
στην παράγραφο 3 στοιχεία α), και γ)  το 
αργότερο δύο μήνες πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της παρασκευής στο 
εν λόγω κράτος μέλος·
δ) η κοινοποίηση προς τον δικαιούχο 
του πιστοποιητικού δεν περιλαμβάνει 
εμπιστευτικές ή εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες·
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ε) Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται 
από τον παρασκευαστή στον δικαιούχο 
του πιστοποιητικού υπόκεινται σε 
απολύτως εμπιστευτική μεταχείριση από 
τον δικαιούχο του πιστοποιητικού και δεν 
δημοσιεύονται. επιπλέον, οι πληροφορίες 
που παρέχονται στον δικαιούχο του 
πιστοποιητικού χρησιμοποιούνται με 
αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
κανονισμού και, εάν χρειάζεται, για τη 
δικαστική προσφυγή λόγω παραβίασης 
των διατάξεων·
στ) στην περίπτωση προϊόντων που 
παρασκευάστηκαν προς εξαγωγή σε 
τρίτες χώρες, ο παρασκευαστής 
διασφαλίζει ότι στην εξωτερική 
συσκευασία του προϊόντος όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2(α)(θ) ή, αν 
το προϊόν αποτελεί μέρος φαρμάκου, 
στην εξωτερική συσκευασία του 
φαρμάκου, τοποθετείται λογότυπο με τη 
μορφή που ορίζεται στο παράρτημα -ΙΙ·
ζ) ο παρασκευαστής διασφαλίζει ότι 
το φάρμακο που παρασκευάζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχεία α) 
και θ) δεν φέρει ενεργό μοναδικό κωδικό 
αναγνώρισης κατά το άρθρο 3 στοιχείο δ) 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2016/161 της Επιτροπής. Όπου 
ενδείκνυται, η αρμόδια αρχή έχει 
πρόσβαση στα δεδομένα των 
αποθετηρίων βάσει της οδηγίας 
2011/62/ΕΕ και του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 προκειμένου 
να επαληθεύσει τη συμμόρφωση·
η) ο παρασκευαστής συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.
3. Οι πληροφορίες για τους σκοπούς 
της παραγράφου 2 στοιχείο β), οι οποίες 
αντιμετωπίζονται ως αυστηρά 
εμπιστευτικές από όλα τα μέρη, είναι οι 
εξής:
α) το όνομα και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή·
β) το κράτος μέλος όπου λαμβάνει 
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χώρα η παρασκευή και, ενδεχομένως, η 
αποθήκευση·
γ) ο αριθμός του πιστοποιητικού που 
έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος 
παρασκευής·
δ) η προβλεπόμενη ημερομηνία 
έναρξης της παρασκευής στο οικείο 
κράτος μέλος·
ε) ένας ενδεικτικός κατάλογος με την 
ή τις τρίτες χώρες στις οποίες πρόκειται 
να εξαχθεί το προϊόν.
4. Για τους σκοπούς της 
κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 2 
στοιχείο β), ο παρασκευαστής 
χρησιμοποιεί το τυποποιημένο έντυπο 
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα -I 
του παρόντος κανονισμού.
5. Οι αρχές των κρατών μελών που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση 
ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες 
που παρέχονται από τον παρασκευαστή, 
ούτε στον κάτοχο του πιστοποιητικού 
ούτε στο κοινό.
6. Ο παρασκευαστής διασφαλίζει, με 
κατάλληλα και τεκμηριωμένα μέσα, ότι 
τα πρόσωπα σε συμβατική σχέση με τον 
παρασκευαστή που προβαίνουν σε 
πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) έχουν 
ενημερωθεί πλήρως και γνωρίζουν τα 
εξής:
α) ότι αυτές οι πράξεις υπόκεινται 
στις διατάξεις της παραγράφου 2·
β) ότι η διάθεση στην αγορά, η 
εισαγωγή ή η επανεισαγωγή του 
προϊόντος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο i) 
ενδέχεται να συνιστούν παραβίαση του 
πιστοποιητικού που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, όπου και όποτε ισχύει το 
πιστοποιητικό.
7. Η παράγραφος 2 ισχύει μόνο για 
πιστοποιητικά για τα οποία έχει 
υποβληθεί αίτηση   μετά την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ισχύει 
επίσης μόνο για πιστοποιητικά για τα 
οποία το βασικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
λήγει την 1η Ιανουαρίου 2020 ή 
αργότερα.

Η τροπολογία 27 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η κοινοποίηση που αποστέλλεται 
σε μια αρχή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο β) δημοσιεύεται 
από την εν λόγω αρχή εντός 15 ημερών 
από την παραλαβή της κοινοποίησης.

4. Η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 του σχετικού κράτους 
μέλους δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση 
τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Οι 
υπόλοιπες πληροφορίες που 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 δεν δημοσιεύονται από την 
αρχή ή τίθενται στη διάθεση του κοινού 
για επιθεώρηση, αλλά παρέχονται από 
την αρχή, κατόπιν αιτήσεως, σε 
δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για τους 
σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής 
διαδικασίας στην οποία εξετάζεται το 
άρθρο 5 παράγραφος 2. Η εθνική αρχή 
λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την 
τήρηση του απορρήτου των 
πληροφοριών.

Η τροπολογία 28 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009
Άρθρο 21α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α Άρθρο 21α

Αξιολόγηση Αξιολόγηση

Το αργότερο πέντε έτη από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 5 και κάθε πενταετία 
μετέπειτα, η Επιτροπή διενεργεί 
αξιολόγηση του άρθρου 4 παράγραφοι 2 
έως 4 και του άρθρου 11 και υποβάλλει 
έκθεση με τα βασικά πορίσματα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.·

Η Επιτροπή διενεργεί ανά τριετία 
αξιολόγηση της απαλλαγής της 
παρασκευαστικής δραστηριότητας από 
τα ΣΠΠ, βάσει του άρθρου 5 παράγραφοι 
2 έως 6 και του άρθρου 11, καθώς και του 
συστήματος ΣΠΠ σχετικά με την 
δυνατότητα των γενόσημων να 
εισέρχονται σε αγορές στην Ένωση και 
την πρόσβαση σε φάρμακα και στη 
δημόσια υγεία, και υποβάλλει έκθεση με 
τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις 
επιπτώσεις της δημιουργίας αποθεμάτων 
για την «εξαρχής είσοδο» στην αγορά της 
Ένωσης, με την εκπνοή του 
πιστοποιητικού.

Μεταξύ των τροπολογιών 28 και 29, παρεμβάλλεται η ακόλουθη τροπολογία:

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) το κείμενο του παραρτήματος του 
παρόντος κανονισμού παρεμβάλλεται ως 
παράρτημα -I.

4) τα παραρτήματα του παρόντος 
κανονισμού παρεμβάλλονται ως 
παραρτήματα -I και -Iα.

Η τροπολογία 29 διατυπώνεται ως εξής:

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2009
Παράρτημα -I
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα Παράρτημα -I
Λογότυπο Τυποποιημένο έντυπο που πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι παρασκευαστές για τις 
κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου 5 

παράγραφος 2 στοιχείο β)

α. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση 
του παρασκευαστή
β. Διεύθυνση ή διευθύνσεις των 
εγκαταστάσεων παρασκευής στο οικείο 
κράτος μέλος
γ. Αριθμός του πιστοποιητικού που 
έχει χορηγηθεί στο οικείο κράτος μέλος 
και προσδιορισμός του προϊόντος, με 
αναφορά της διεθνούς μη κοινής 
ονομασίας, αν υπάρχει·
δ. Νωρίτερη προβλεπόμενη 
ημερομηνία έναρξης της παρασκευής στο 
οικείο κράτος μέλος
ε. Ενδεικτικός κατάλογος με την ή 
την ή τις τρίτες χώρες στις οποίες 
πρόκειται να εξαχθεί το προϊόν.

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)


