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Forslag til beslutning Ændringsforslag

163. bemærker, at patentbeskyttelse 
udgør et afgørende incitament for 
virksomheder til at investere i innovation 
og fremstille nye lægemidler; bemærker 
samtidig, at patenters udelukkende 
virkning kan føre til en begrænsning af 
udbuddet på markedet og reduceret adgang 
til lægemidler og farmaceutiske produkter; 
understreger, at der bør findes en balance 
mellem at tilskynde til innovation gennem 
den udelukkende virkning af patenter og at 
sikre adgang til lægemidler og beskytte 
folkesundheden; minder om, at en 
virksomhed, der markedsfører et 
lægemiddel, kan have eneret til data i en 
periode på otte år fra den første 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 14, stk. 11, i forordning (EF) nr. 
726/2004; opfordrer Kommissionen til at 

163. bemærker, at patentbeskyttelse bør 
udgøre et afgørende incitament for 
virksomheder til at investere i innovation 
og fremstille nye lægemidler; bemærker 
samtidig, at patenters udelukkende 
virkning kan føre til en begrænsning af 
udbuddet på markedet og reduceret adgang 
til lægemidler og farmaceutiske produkter; 
understreger, at der bør findes en balance 
mellem at tilskynde til innovation gennem 
den udelukkende virkning af patenter og at 
sikre adgang til lægemidler og beskytte 
folkesundheden; minder om, at en 
virksomhed, der markedsfører et 
lægemiddel, kan have eneret til data i en 
periode på otte år fra den første 
markedsføringstilladelse i henhold til 
artikel 14, stk. 11, i forordning (EF) nr. 
726/2004; opfordrer Kommissionen til at 
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foreslå en revision af denne forordning for 
at gøre det muligt at give midlertidig 
tilladelse til at udstede tvangslicenser i 
tilfælde af en sundhedskrise for at tillade 
produktion af generiske udgaver af 
livsvigtige lægemidler; minder om, at dette 
er en af de folkesundhedsrelaterede 
fleksibilitetsordninger på området for 
patentbeskyttelse, der allerede er omfattet 
af WTO's TRIPS-aftale, som det yderligere 
er bekræftet i Doha-erklæringen fra 2001; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at 
gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler 
ikke berører muligheden for at gøre brug af 
fleksibiliteten i TRIPS-aftalen, og til at yde 
medlemsstaterne vejledning for at 
tilskynde til frivillige licenser frem for 
øjeblikkelige tvangslicenser; understreger, 
at der i frihandelsaftaler ikke udelukkende 
bør fokuseres på håndhævelse af standarder 
for intellektuel ejendomsret i tredjelande, 
men at der bør tages hensyn til 
indvirkningen på generiske og biosimilære 
lægemidler i EU og i tredjelande, samt at 
koordineringen af reguleringsmæssige 
standarder sikres;

foreslå en revision af denne forordning for 
at gøre det let at udstede tvangslicenser og 
for at tillade produktion af generiske 
udgaver af livsvigtige lægemidler; minder 
om, at dette er en af de 
folkesundhedsrelaterede 
fleksibilitetsordninger på området for 
patentbeskyttelse, der allerede er omfattet 
af WTO's TRIPS-aftale, som blev styrket 
ved Doha-erklæringen fra 2001; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at 
gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler 
ikke berører muligheden for at gøre brug af 
fleksibiliteten i TRIPS-aftalen, og til at yde 
medlemsstaterne vejledning for at 
tilskynde til udstedelse af tvangslicenser 
og frivillige licenser; understreger, at der i 
frihandelsaftaler ikke udelukkende bør 
fokuseres på håndhævelse af standarder for 
intellektuel ejendomsret i tredjelande, men 
at der bør tages hensyn til indvirkningen på 
generiske og biosimilære lægemidler i EU 
og i tredjelande, samt at koordineringen af 
reguleringsmæssige standarder sikres;
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