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BIJLAGE JUR.7  NL 
 

BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 

betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 152 van 16 juni 2009) 

Bladzijde 5, artikel 13, lid 1 

in plaats van: 

"1. Het certificaat geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het basisoctrooi, voor 

een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het 

basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de 

Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.", 

lezen: 

"1. Het certificaat wordt van kracht vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het 

basisoctrooi, voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de 

aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen 

in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar.". 

Bladzijde 5, artikel 13, lid 2 

in plaats van: 

"2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 kan de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar 

bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het is ingegaan.", 

lezen: 

"2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 kan de duur van het certificaat ten hoogste vijf jaar 

bedragen, gerekend vanaf de datum waarop het van kracht wordt.". 
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