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BEKNOPTE MOTIVERING

Overeenkomstig het standpunt van het Europees Parlement over EU-opties voor een betere 
toegang tot geneesmiddelen (2016/2057(INI)) is de rapporteur ingenomen met het voorstel 
voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het 
aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen.

Momenteel ondervinden in de Unie gevestigde producenten van generieke en/of biosimilaire 
geneesmiddelen problemen op de eengemaakte markt van de EU die hen in een nadelige 
positie plaatsen ten opzichte van buiten de Unie gevestigde producenten. 

De rapporteur wil daarom een gelijk speelveld herstellen voor in de EU gevestigde 
producenten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen en buiten de EU gevestigde 
producenten, waarmee het concurrentievermogen van in de EU gevestigde generieke en 
biosimilaire producenten gestimuleerd wordt, met name wat betreft de uitvoer naar landen 
waar geen aanvullend beschermingscertificaat bestaat, en waarmee de toegang tot de Unie 
vanaf dag 1 vergemakkelijkt wordt.  Daartoe ondersteunt de rapporteur niet alleen een 
ontheffing voor productie die voor uitvoer is bestemd, maar ook het invoeren van een 
ontheffing voor het aanleggen van voorraden, waardoor producenten van generieke en/of 
biosimilaire geneesmiddelen meer stimulansen krijgen om binnen de Unie te produceren en 
niet in derde landen.  

De afgelopen decennia zijn de prijzen van nieuwe geneesmiddelen dermate gestegen dat zij 
soms onbetaalbaar zijn geworden voor veel Europese burgers, hetgeen leidt tot inperking van 
hun in het Handvest van de grondrechten van de EU verankerde "recht op toegang tot 
medische verzorging". Toegang tot de EU-markt van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen is belangrijk om de prijzen te kunnen verlagen en duurzame
gezondheidsstelsels te kunnen waarborgen, en heeft tevens een positieve uitwerking op de 
nationale begrotingen voor gezondheidszorg.  Wanneer geneesmiddelen sneller op de EU-
markt worden gebracht, hebben Europese burgers sneller toegang tot betaalbare 
geneesmiddelen. Dankzij de invoering van de ontheffing van de ABC-verplichting kunnen 
belemmeringen bij de toegang tot geneesmiddelen, waaronder tekorten aan essentiële en 
andere geneesmiddelen, worden weggenomen. Productie binnen de EU kan leiden tot meer 
voorzieningszekerheid en een hogere kwaliteit van het aanbod, minder namaakproducten en 
minder onzekerheid door afhankelijkheid van invoer.

Invoering van de ontheffing voor productie en voor het aanleggen van voorraden in Europa 
zal de sector voor generieke en biosimilaire geneesmiddelen versterken en de positie van de 
EU als centrum voor farmaceutische innovatie en productie, met name op het gebied van 
biosimilaire geneesmiddelen, een impuls geven, wat leidt tot het scheppen van banen en 
ervoor zorgt dat deskundigheid binnen de Unie blijft. 

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:



PE627.040v02-00 4/26 AD\1170114NL.docx

NL

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door te voorzien in een termijn van 
aanvullende bescherming tot maximaal vijf 
jaar beoogt Verordening (EG) nr. 469/2009 
binnen de Unie het onderzoek en de 
innovatie die voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen noodzakelijk zijn te 
bevorderen en bij te dragen aan het 
voorkomen van verplaatsing van 
onderzoek op farmaceutisch gebied naar 
landen buiten de Unie die een betere 
bescherming bieden.

(2) Door te voorzien in een termijn van 
aanvullende bescherming tot maximaal vijf 
jaar beoogt Verordening (EG) nr. 469/2009 
op Unieniveau een oplossing te bieden om 
te voorkomen dat nationale wetgeving 
nieuwe verschillen creëert die het vrije 
verkeer van geneesmiddelen binnen de 
interne markt zouden belemmeren, en 
daarbij het onderzoek en de innovatie 
binnen de Unie te bevorderen die voor de 
ontwikkeling van een nieuwere generatie
geneesmiddelen noodzakelijk zijn, die de 
behandeling van nieuwe ziekten 
ondersteunen of betere therapeutische 
effecten bieden, en bij te dragen aan het 
voorkomen van verplaatsing van 
onderzoek op farmaceutisch gebied naar 
landen buiten de Unie die een betere 
bescherming bieden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het voorstel om de verordening 
zodanig te wijzigen dat de productie van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
voor uitvoer en opslag wordt toegestaan 
zodat zij op de Uniemarkt kunnen worden 
gebracht wanneer het octrooi verloopt, is 
niet strijdig met intellectuele-
eigendomsrechten, aangezien deze de 
geldigheidsduur van de 
exclusiviteitsrechten gedurende de 
looptijd van het octrooi onverlet laten, 
hetgeen wordt onderstreept door het feit 
dat invoer onmiddellijk na de vervaldatum
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wordt toegestaan, maar levert een 
concurrentienadeel op voor de 
producenten van generieke 
geneesmiddelen in de Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 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.

Amendement 4

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 

(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 om deze 
producten met het oog op toetreding tot de 
markt van de Unie onmiddellijk na verval 
van het certificaat en/of met het oog op
uitvoer naar markten van derde landen 
waarin dergelijke bescherming niet bestaat 
of vervallen is, te produceren. 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 
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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.

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.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Dit plaatst in de Unie gevestigde 
producenten van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen in een aanzienlijke
slechtere concurrentiepositie dan de 
producenten in derde landen die minder of
geen bescherming bieden.

(5) Dit plaatst in de Unie gevestigde 
producenten van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen in een aanzienlijk
slechtere concurrentiepositie dan de 
producenten in derde landen die minder of 
geen bescherming bieden, wat tevens 
hogere prijzen voor geneesmiddelen tot 
gevolg heeft.

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 

(7) Deze verordening heeft tot doel te 
waarborgen dat in de Unie gevestigde 
producenten effectief kunnen concurreren 
in die markten van derde landen waar geen 
aanvullende bescherming bestaat of deze 
vervallen is, en te waarborgen dat 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen 
toetreden tot de Uniemarkt vanaf dag 1 na 
het vervallen van het betreffende 
aanvullend beschermingscertificaat, zodat 
de toegang tot geneesmiddelen wordt 
bevorderd. 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 
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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.

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, te weten vanaf 
dag 1. De verordening zal tevens bijdragen 
aan het doel de toegang tot geneesmiddelen 
in de Unie te verbeteren en zal zo helpen 
om de recente tekorten aan bepaalde 
geneesmiddelen te beperken, 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 
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.

(8) In deze specifieke en beperkte 
omstandigheden dient de door een 
aanvullend beschermingscertificaat, maar 
niet door een ander intellectuele-
eigendomsrecht verleende bescherming 
beperkt te worden, zodat de
bovengenoemde onbedoelde 
neveneffecten van het aanvullende
beschermingscertificaat tenietgedaan 
worden, teneinde een gelijk speelveld voor 
in de Unie gevestigde producenten en 
producenten in derde landen te 
bewerkstelligen. Dit maakt productie 
mogelijk uitsluitend voor (i) de uitvoer 
naar derde landen, en voor andere
handelingen die strikt noodzakelijk zijn 
voor deze productie, en (ii) toegang tot de 
markt van de Unie zodra het aanvullende 
beschermingscertificaat vervalt.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(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 
uitsluitend gericht zijn op uitvoer naar
bestemmingen in derde landen.

(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 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 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 
certificaat beschermde product 
overeenkomt, op de tijdelijke opslag van 
het product of op reclameactiviteiten die 
uitsluitend gericht zijn op uitvoer naar 
bestemmingen in derde landen of op dag-
1-toetreding.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De uitzondering is niet van 
toepassing op het in de handel brengen, 
hetzij rechtstreeks of met een omweg nadat 
het is uitgevoerd, van het uitsluitend voor 
de uitvoer gemaakte product op de markt 
in de lidstaat waar een aanvullend 
beschermingscertificaat van kracht is; 
evenmin kan de herinvoer van het product
naar de markt van een lidstaat waarin een 
certificaat van kracht is, hieronder vallen. 

(10) De uitzondering is niet van 
toepassing op het in de handel brengen, 
hetzij rechtstreeks of met een omweg nadat 
het is uitgevoerd, van een uitsluitend voor 
de uitvoer of dag-1-toetreding gemaakt
geneesmiddel op de markt in de lidstaat 
waar een aanvullend 
beschermingscertificaat van kracht is; 
evenmin kan de herinvoer van het 
geneesmiddel naar de markt van een 
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Daarnaast bestrijkt de uitzondering geen 
enkele handeling of activiteit die tot 
oogmerk heeft geneesmiddelen, of 
onderdelen van geneesmiddelen, in de 
Unie in te voeren louter met het doel dit 
opnieuw te verpakken en opnieuw uit te 
voeren.

lidstaat waarin een certificaat van kracht is, 
hieronder vallen. Daarnaast bestrijkt de 
uitzondering geen enkele handeling of 
activiteit die tot oogmerk heeft 
geneesmiddelen, of onderdelen van 
geneesmiddelen, in de Unie in te voeren 
louter met het doel dit opnieuw te 
verpakken en opnieuw uit te voeren, 
oftewel de wederuitvoer vanuit derde 
landen naar de Unie.  

Amendement 10

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) De werkingssfeer van de 
uitzondering is beperkt tot uitsluitend op 
dag-1-toetreding en op uitvoer buiten de 
Unie gerichte productie en tot handelingen 
die voor die productie of voor de feitelijke 
uitvoer zelf noodzakelijk zijn. Derhalve zal 
de bij deze verordening ingevoerde 
uitzondering niet conflicteren met de 
gewone exploitatie van het product of 
geneesmiddel 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.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
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 

(12) De uitzondering gaat vergezeld van 
redelijke en evenredige
vrijwaringsmaatregelen, uitsluitend om de 
houder van een aanvullend 
beschermingscertificaat te ondersteunen bij
het controleren van de naleving van de op 
grond van deze verordening vastgestelde 
voorwaarden. De vrijwaringsmaatregelen 
mogen geen negatieve gevolgen hebben 
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certificaat te beperken. voor de concurrentie tussen bedrijven en 
moeten ervoor zorgen dat de uitzondering 
op doeltreffende wijze werkt, zonder 
verstoring van de belangrijkste 
doelstellingen van de uitzondering. 
Tegelijkertijd moeten de 
vrijwaringsmaatregelen ook de benodigde 
vertrouwelijkheid en bescherming van 
commercieel gevoelige informatie van de 
aanvrager waarborgen.

Amendement 12

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 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 

(13) Voor dit doel en in het belang van 
de transparantie moet degene die 
verantwoordelijk is voor de productie ("de 
producent") of degene die namens de 
producent handelt, op vertrouwelijke basis 
aan de geregistreerde certificaathouder(s) 
een melding doen toekomen op het/de 
door hem/hen geregistreerde adres(sen), 
wanneer deze persoon voornemens is 
gebruik te maken van de uitzondering. De 
producent moet tevens aan de autoriteit 
die het aanvullend 
beschermingscertificaat in de lidstaat 
heeft verleend, een melding verstrekken 
met bepaalde informatie voorafgaand aan 
de eerste productieplanning. 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 
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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.

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.

Amendement 13

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, 
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.

(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 en 
gedocumenteerde middelen, 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 en/of 
voor dag-1-toetreding 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.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(14 bis) De melding aan de houder 
van het aanvullend 
beschermingscertificaat mag geen 
commercieel gevoelige informatie en 
vertrouwelijke details bevatten van het 
bedrijfsplan van een bedrijf, teneinde 
eventuele concurrentieverstorende 
gevolgen te beperken. Met het oog hierop 
moet de in de kennisgeving vervatte 
informatie met name aansluiten bij het 
bestaande Unierecht  en bij de 
aanbevelingen van de Unie, zoals 
Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis en de 
richtsnoeren van EMA/HMA over het 
bepalen wat commercieel vertrouwelijke 
informatie en persoonsgegevens zijn.  Om 
dezelfde redenen moeten de melding en de 
daarin opgenomen informatie als strikt 
vertrouwelijk worden behandeld door de 
certificaathouder en mogen deze niet 
worden gebruikt door de certificaathouder 
voor een ander doeleinde dan het 
waarborgen dat de producent heeft 
voldaan aan de werkingssfeer en de 
voorwaarden van de uitzondering.

______________

1 bis Richtlijn (EU) 2016/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2016 betreffende de bescherming 
van niet-openbaar gemaakte knowhow en 
bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) 
tegen het onrechtmatig verkrijgen, 
gebruiken en openbaar maken daarvan 
(PB L 157 van 15.6.2016, blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Voorts worden in deze verordening 
etiketteringsvoorschriften aan de maker 
opgelegd zodat gemakkelijker kan worden 
vastgesteld, door middel van een logo, dat 

Schrappen
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het product uitsluitend bedoeld is voor 
uitvoer naar derde landen. De productie 
en aanverwante handelingen vallen alleen 
niet onder de door een aanvullend 
beschermingscertificaat verleende 
bescherming als het product op deze wijze 
geëtiketteerd is. Dit 
etiketteringsvoorschrift laat 
etiketteringsvoorschriften van derde 
landen onverlet.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De melding aan de 
autoriteit die het aanvullend 
beschermingscertificaat heeft verleend en 
de daarin opgenomen informatie moeten 
vertrouwelijk worden behandeld. Er 
moeten specifieke maatregelen worden 
genomen ter bescherming van de 
vertrouwelijkheid. De autoriteit mag de 
informatie alleen openbaar maken als de 
openbaarmaking onder specifieke 
omstandigheden wordt gelast door een 
rechter.

Amendement 17

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, 

(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 na de
datum van inwerkingtreding ervan zijn 
verleend, ongeacht het tijdstip waarop de 



PE627.040v02-00 14/26 AD\1170114NL.docx

NL

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.

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.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Commissie voert een evaluatie 
van de verordening uit. Krachtens punt 22 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over beter wetgeven van 
13 april 20167 wordt die evaluatie 
uitgevoerd op basis van de vijf criteria 
doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde en 
worden effectbeoordelingen van opties 
voor verdere acties op basis van die 
evaluatie uitgevoerd. De evaluatie houdt 
rekening met de uitvoer naar 
bestemmingen buiten de Unie en met de 
vraag in hoeverre generieke en met name 
biosimilaire geneesmiddelen in staat zijn zo 
snel mogelijk na het vervallen van een 
certificaat toegang tot de markten van de 
Unie te krijgen. Deze evaluatie toetst met 
name de doelmatigheid van de 
uitzondering in het licht van de doelstelling 
een gelijk speelveld voor generieke en 
biosimilaire bedrijven in de Unie te 
herstellen en een spoedigere toegang van 

(20) De Commissie voert een evaluatie 
van de verordening uit. Krachtens punt 22 
van het Interinstitutioneel Akkoord tussen 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over beter wetgeven van 
13 april 20167 wordt die evaluatie 
uitgevoerd op basis van de vijf criteria 
doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde en 
worden effectbeoordelingen van opties 
voor verdere acties op basis van die 
evaluatie uitgevoerd. De evaluatie houdt 
rekening met de uitvoer naar 
bestemmingen buiten de Unie en met de 
vraag in hoeverre generieke en met name 
biosimilaire geneesmiddelen in staat zijn 
op dag 1 na het vervallen van een 
certificaat toegang tot de markten van de 
Unie te krijgen. Deze evaluatie toetst met 
name de doelmatigheid van de 
uitzondering in het licht van de doelstelling 
een gelijk speelveld voor generieke en 
biosimilaire bedrijven in de Unie te 
herstellen en een spoedigere toegang van 
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generieke en met name biosimilaire 
geneesmiddelen tot de markt nadat het 
certificaat is vervallen. Ook wordt daarin 
het effect van de uitzondering op 
onderzoek naar en productie van 
innovatieve geneesmiddelen door 
certificaathouders in de Unie onderzocht en 
wordt er gekeken naar het evenwicht 
tussen de verschillende belangen die er 
spelen, waaronder die van de 
volksgezondheid.

generieke en met name biosimilaire 
geneesmiddelen tot de markt nadat het 
certificaat is vervallen. Ook wordt daarin 
het effect van de uitzondering op
onderzoek naar en productie van 
innovatieve geneesmiddelen door 
certificaathouders in de Unie onderzocht en 
wordt er gekeken naar het evenwicht 
tussen de verschillende belangen die er 
spelen, waaronder toegang tot 
geneesmiddelen en met name die van de 
volksgezondheid. 

_________________ _________________

43 PBJ L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 43 PBJ L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

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 regels vast te stellen 
om de vervaardiging van het 
desbetreffende product tijdens de duur van 
het certificaat mogelijk te maken. 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 20

Voorstel voor een verordening
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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 
voorwaarden te verbinden,

(22) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest) erkende beginselen in acht. 
Met name beoogt de verordening het 
waarborgen van de volledige eerbiediging 
van het recht op eigendom zoals vastgelegd
in artikel 17 van het Handvest door de 
kernrechten van het aanvullend 
beschermingscertificaat in stand te houden 
en door de uitzondering te beperken tot 
certificaten die na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
zijn verleend. Tevens beoogt de 
verordening volledige eerbiediging van 
het in artikel 35 van het Handvest 
vastgelegde recht op gezondheidszorg te 
waarborgen door geneesmiddelen 
toegankelijker te maken voor patiënten in 
de EU, alsook van het in artikel 52 van 
het Handvest vastgelegde 
evenredigheidsbeginsel en van het in 
artikel 6, onder a), VWEU, vastgelegde 
recht op bescherming van de gezondheid 
voor Europese burgers.

Amendement 21

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

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 
bepaalde handelingen waartegen het 
basisoctrooi bescherming verleende indien 
met betrekking tot die bepaalde 
handelingen aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
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Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) vervaardiging met het uitsluitende 
doel van uitvoer naar derde landen of naar 
landen waar geen aanvullend 
beschermingscertificaat bestaat, of

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 2 – letter a – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) vervaardiging met het oogmerk 
van toegang tot de markt van de Unie 
vanaf dag 1 na het vervallen van het 
aanvullende beschermingscertificaat; of

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EU) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de handeling sluit elke activiteit of 
handeling uit die tot oogmerk heeft 
geneesmiddelen of onderdelen van 
geneesmiddelen in de Unie in te voeren 
louter met het doel deze opnieuw te 
verpakken en opnieuw uit te voeren.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
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;

b) de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
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;

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de certificaathouder wordt tevens 
schriftelijk geïnformeerd door de 
fabrikant dat er een melding is verzonden 
overeenkomstig lid 2, onder b), met de in 
lid 3 onder a), c) en f) vermelde 
informatie, uiterlijk 60 dagen vóór de 
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aanvangsdatum van de vervaardiging in 
die lidstaat en vóór eventuele aanverwante 
handelingen voorafgaand aan die 
vervaardiging die anders verboden zouden 
zijn op grond van de door een certificaat 
verleende bescherming;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de melding aan de 
certificaathouder bevat geen 
vertrouwelijke of commercieel gevoelige 
informatie;

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Schrappen

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) nr. 469/2009
Artikel 4 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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c bis) de fabrikant waarborgt dat op 
grond van lid 2, onder a), vervaardigde 
geneesmiddelen geen uniek 
identificatiekenmerk bevatten in de zin 
van artikel 3, onder d), en artikel 4 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 
van de Commissie1 bis. Indien noodzakelijk 
hebben de bevoegde autoriteiten toegang 
tot de gegevens in de in 
Richtlijn 2011/62/EU en Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 2016/161 voorziene 
gegevensbanken om te waarborgen dat de 
fabrikant zijn verplichtingen nakomt;

_______________

1 bis Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
2016/161 van de Commissie van 2 oktober 
2015 tot aanvulling van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad door de vaststelling van 
gedetailleerde regels voor de 
veiligheidskenmerken op de verpakking 
van geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik (PB L 32 van 9.2.2016, blz. 1).

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EU) 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 moet door alle partijen strikt 
vertrouwelijk worden behandeld en bevat: 

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 plaatsvindt; 

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 desbetreffende 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;
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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;

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

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

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) 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 aan de houder van het 
aanvullend beschermingscertificaat
verzonden melding zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 2, onder b), wordt door de 
certificaathouder strikt vertrouwelijk 
behandeld en mag door de 
certificaathouder niet worden gebruikt 
voor een ander oogmerk dan waarborging 
dat de fabrikant heeft voldaan aan de 
werkingssfeer en de voorwaarden van de 
uitzondering;

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 
vermelde informatie vertrouwelijk en 
neemt passende maatregelen ter 
waarborging van deze vertrouwelijkheid.

De autoriteit maakt de melding en de 
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informatie die deze bevat uitsluitend 
bekend wanneer openbaarmaking gelast 
wordt door een rechtbank die uit hoofde 
van nationale wetgeving bevoegd is voor 
inbreukprocedures op basis van het 
certificaat. Een rechtbank gelast deze 
openbaarmaking uitsluitend wanneer aan 
ten minste de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:

a) de persoon die om openbaarmaking 
verzoekt, is de houder van het certificaat 
(of een persoon die op grond van de 
nationale wetgeving het recht heeft om 
een inbreukprocedure te starten op basis 
van het certificaat);

b) de fabrikant krijgt de gelegenheid om 
de procedure bij te wonen en te worden 
gehoord door de rechtbank;

c) de certificaathouder heeft 
bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt 
dat de fabrikant zeer waarschijnlijk niet 
heeft voldaan aan de in artikel 4, 
lid 2 vastgelegde voorwaarden;

d) de certificaathouder en de rechtbank 
hebben passende maatregelen genomen 
om de melding en de daarin vervatte 
informatie vertrouwelijk te houden en de 
openbaarmaking ervan aan derden te 
voorkomen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 469/2009
Bijlage -I

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) De bijlage bij deze verordening 
wordt ingevoegd als bijlage I.

Schrappen

Motivering

Wanneer de etiketteringsvoorschriften komen te vervallen omdat ze overbodig zijn, is het niet 
nodig om de voorgestelde bijlage bij het voorstel van de Commissie te behouden. De richtlijn 
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vervalste geneesmiddelen voorziet reeds in voldoende beschermingsmaatregelen ten aanzien 
van de toegang tot geneesmiddelen op de markt van de EU.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage
Verordening (EU) nr. 469/2009
Bijlage

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Motivering

Wanneer de etiketteringsvoorschriften komen te vervallen omdat ze overbodig zijn, is het niet 
nodig om de voorgestelde bijlage bij het voorstel van de Commissie te behouden. De richtlijn 
vervalste geneesmiddelen voorziet reeds in voldoende beschermingsmaatregelen ten aanzien 
van de toegang tot geneesmiddelen op de markt van de EU.
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