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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit begrüßt den 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Zwangslizenzen für Patente an der 
Herstellung von Arzneimitteln, die für die Ausfuhr in Länder mit Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit bestimmt sind.

Die gravierenden Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, mit denen die am 
wenigsten entwickelten Länder der Welt zu kämpfen haben, können durch die Vergabe von 
derartigen Zwangslizenzen wenn auch nicht gelöst, doch zumindest eingedämmt werden.

Der Vorschlag der Kommission stellt einen ausgewogenen Versuch dar, die Belange der 
bedürftigen Länder auf der einen und die schützwürdigen Interessen der Patentinhaber auf der 
anderen Seite in Einklang zu bringen. 

Allerdings sind nicht nur Mitgliedsländer der WTO mit Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit konfrontiert, auch weiteren, wenig entwickelten Ländern der Welt 
muss der Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln eröffnet werden.  

Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Erteilung einer Zwangslizenz einen 
schwerwiegenden Eingriff in das Eigentumsrecht des Patentinhabers darstellt. Daher sind die 
Patentinhaber in die Kontrolle der redlichen Anwendung des mit der Verordnung 
geschaffenen Zwangslizenzensystems einzubinden. Der Zugang zu den dafür notwendigen 
Informationen muss sichergestellt werden.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 6

(6) Poněvadž režim nucených licencí 
zavedený tímto nařízením je vypracován, 
aby se zabýval problémy veřejného zdraví, 

(6) Poněvadž režim nucených licencí 
zavedený tímto nařízením je vypracován, 
aby se zabýval problémy veřejného zdraví, 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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měl by být využíván v dobré víře. Neměl by 
být primárně používán pro jiné cíle, 
zejména cíle výlučně obchodního rázu. 

musí se využívat v dobré víře. V žádném 
případě jej nelze používat pro jiné cíle, 
zejména cíle výlučně obchodního rázu. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7

(7)Výrobky vyrobené v souladu s tímto 
nařízením by se měly dostat k těm, kteří je 
potřebují, a neměly by být odkloněny od 
těch, pro něž se zamýšlely. Nucené licence 
vydané na základě tohoto nařízení by proto 
měly pro nabyvatele licence vymezovat 
jasné podmínky co se týče činností, na které 
se licence vztahuje, identifikace 
farmaceutického výrobku, který byl vyroben 
na základě licence, a zemí, do kterých budou 
tyto výrobky vyváženy.

(7) Výrobky vyrobené v souladu s tímto 
nařízením se smějí dostat pouze k těm, kteří 
je potřebují, a neměly by být odkloněny od 
těch, pro něž se zamýšlely. Vydávání 
nucených licencí na základě tohoto nařízení 
musí pro nabyvatele licence vymezovat 
jasné podmínky co se týče činností, na které 
se licence vztahuje, identifikace 
farmaceutického výrobku, který byl vyroben 
na základě licence, a zemí, do kterých budou 
tyto výrobky vyváženy.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 8

(8) Měla by být přijata celní opatření na 
vnějších hranicích, jak nakládat s výrobky 
vyráběnými a prodávanými na vývoz na 
základě nucené licence, které se nějaký 
subjekt pokouší dovézt zpět na území 
Společenství.

(8) Musí být přijata spolehlivá celní opatření 
na vnějších hranicích, jak nakládat s výrobci 
a distributory ilegálně vyráběných výrobků 
prodávaných na vývoz na základě nucené 
licence, které se nějaký subjekt pokouší 
dovézt zpět na území Společenství.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 9

(9) Aby nebyla podporována nadvýroba a 
možné přesměrování výrobků, měly by 
příslušné orgány přihlížet ke stávajícím 
nuceným licencím pro tytéž výrobky a země, 
jakož i k souběžným žádostem, které žadatel 
uvedl.

(9) Aby nebyla podporována nadvýroba a 
možné přesměrování výrobků, měly by 
příslušné orgány přihlížet ke stávajícím 
nuceným licencím pro tytéž výrobky a země, 
jakož i k souběžným žádostem, které žadatel 
uvedl. Je nutno vytvořit sítě nutné pro tuto 
výměnu dat tam, kde ještě neexistují. 

Pozměňovací návrh 5
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Čl. 1 odst. 1

Toto nařízení stanoví postup pro udělování 
nucených licencí v souvislosti s patenty 
a dodatkovými ochrannými osvědčeními 
týkajícími se výroby a prodeje 
farmaceutických výrobků, jestliže jsou tyto 
výrobky určeny pro vývoz do oprávněných 
členů WTO, které zasáhly problémy 
v oblasti veřejného zdraví.

Toto nařízení stanoví postup pro udělování 
nucených licencí v souvislosti s patenty 
a dodatkovými ochrannými osvědčeními 
týkajícími se výroby a prodeje 
farmaceutických výrobků, jestliže jsou tyto 
výrobky určeny pro vývoz do oprávněných 
členů WTO a jiných potřebných zemí, které 
zasáhly problémy v oblasti veřejného zdraví.

Odůvodnění

Die eingefügte Ergänzung stellt klar, dass auch Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 odst. 2

Členské státy udělí nucenou licenci 
komukoliv, kdo o to požádá v souladu 
s článkem 5, a udělí licenci za podmínek 
uvedených v článcích 5 až 8.

Členské státy udělí nucenou licenci 
komukoliv, kdo o to požádá v souladu 
s článkem 5, a udělí licenci za podmínek 
uvedených v článcích 5 až 8, s výjimkou 
případů, kdy držitel práv může prokázat, že 
nucená licence je používána pro jiné cíle, 
zejména cíle výlučně obchodního rázu.

Odůvodnění

Diese Ergänzung eröffnet den Lizenzgebern die Möglichkeit, eine umfassende 
Kontrollfunktion zu übernehmen und eine eventuelle Missbrauchsabsicht der Lizenznehmer 
im Vorfeld aufzuzeigen.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 písm. c a) (nové)

 ca) „jiná potřebná země“ je každá z 
nejméně rozvinutých zemí (LDC) dle 
oficiálního seznamu OSN.

Odůvodnění

Die eingefügte Ergänzung definiert diejenigen Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
aber dennoch zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.
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Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 1 a (nový)

 1a) Oprávněné jsou rovněž ostatní potřebné 
země, které nejsou členy WTO, pokud:
a) mají podle pravidel Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj nárok na 
oficiální rozvojovou pomoc a 
b) vyhlásí stav nouze nebo jinou 
mimořádnou situaci nebo 
c) pokud přesně uvedou název a množství 
určitého farmaceutického výrobku, který 
potřebují pro překonání mimořádné 
situace.

Odůvodnění

Die eingefügte Ergänzung erweitert den Kreis der anspruchsberechtigten Länder 
entsprechend der auf UN-Ebene gültigen internationalen Vorgaben auch auf diejenigen 
bedürftigen Länder, die nicht WTO-Mitglieder sind. Diese Länder sollten unter bestimmten 
zusätzlichen  Voraussetzungen ebenfalls anspruchsberechtigt sein.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 2

2. Jestliže ten, kdo žádá o nucenou licenci, 
podává žádosti k příslušným orgánům ve 
více než jednom členském státě na stejný 
výrobek, vyznačí tuto skutečnost v každé 
žádosti a uvede informace o množství a 
předmětných dovážejících členech WTO.

2. Jestliže ten, kdo žádá o nucenou licenci, 
podává žádosti k příslušným orgánům ve 
více než jednom členském státě na stejný 
výrobek, vyznačí tuto skutečnost v každé 
žádosti a uvede informace o množství a 
předmětných dovážejících členech WTO 
nebo jiných potřebných zemích.

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 5 odst. 3 písm.e)

e) dovážející člen WTO nebo členové WTO; e) dovážející člen WTO nebo jiná potřebná 
země nebo členové WTO nebo jiné potřebné 
země;
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Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 3 písm.g)

g) doklady o zvláštním požadavku 
zmocněných zástupců dovážejícího člena 
WTO vůči žadateli s označením 
požadovaného množství výrobku.

g) doklady  o zvláštním požadavku 
zmocněných zástupců dovážejícího člena 
WTO nebo jiných potřebných zemí vůči 
žadateli s označením požadovaného 
množství výrobku .

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 4

4. Příslušný orgán smí stanovit další 
formální nebo administrativní požadavky na 
účinné zpracování žádosti.

4. Příslušný orgán smí stanovit další 
formální nebo administrativní požadavky na 
účinné zpracování žádosti. Tyto požadavky 
musí být minimální a nesmí zbytečně 
prodlužovat zpracování žádosti.

Odůvodnění

Die eingefügte Ergänzung gewährleistet, dass die Erteilung einer Zwangslizenz nicht durch 
unnötige Auflagen der zuständigen Behörden verzögert werden.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 4 a (nový)

 Příslušný orgán do 14 dnů informuje 
držitele práv o obdržení žádosti o přidělení
nucené licence. 

Odůvodnění

Die eingefügte Ergänzung ermöglicht dem Rechteinhaber bereits von Anfang an eine 
Teilnahme am Zwangslizenzensystem und stärkt so die Stellung des Rechteinhabers.
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Pozměňovací návrh 14
Čl. 6 odst. 2

2. Příslušný orgán ověří, zda množství 
výrobku uvedené v žádosti nepřekračuje 
množství oznámené WTO dovážejícím 
členem WTO / dovážejícími členy WTO 
a zda s přihlédnutím k ostatním nuceným 
licencím nařízeným ve Společenství celkové 
množství výrobku, které je dovážející člen 
WTO oprávněn vyrábět, podstatným 
způsobem nepřekračuje množství, které 
tento člen oznámil WTO. 

2. Příslušný orgán ověří, zda množství 
výrobku uvedené v žádosti nepřekračuje 
množství oznámené WTO dovážejícím 
členem WTO / dovážejícími členy WTO 
a zda s přihlédnutím k ostatním nuceným 
licencím nařízeným ve Společenství celkové 
množství výrobku, které je dovážející člen 
WTO oprávněn vyrábět, nepřekračuje 
množství, které tento člen oznámil WTO. 

Odůvodnění

Die Streichung hebt einen Widerspruch zu Art. 8 Absatz 2 auf. Die unter einer Zwangslizenz 
hergestellten Erzeugnisse dürfen nicht über den benötigten, der WTO gemeldeten Bedarf 
hinausgehen.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 odst. 2 a (nový)

 2a) Příslušný orgán ověří, zda se 
ustanovení uvedená v odstavcích 1 a 2 
patřičně uplatňují v případě každé potřebné 
země, tak aby každá z těchto zemí mohla 
podat žádost o přidělení nucené licence za 
stejných podmínek uvedených v těchto 
odstavcích jako členové WTO.

Odůvodnění
Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchsberechtigten Länder dar und macht deutlich, dass die sonstigen bedürftigen Länder 
keinesfalls unter anderen Bedingungen als die WTO-Mitgliedsländer Zwangslizenzen erhalten 
können.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 1

Žadatel doloží příslušnému orgánu, že 
usiloval o získání oprávnění od držitele 
práva za přiměřených obchodních podmínek 

Žadatel doloží příslušnému orgánu, že 
usiloval o získání oprávnění od držitele 
práva za přiměřených obchodních podmínek 
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a že toto úsilí se v přiměřené lhůtě nesetkalo 
s úspěchem.

a že toto úsilí se do 60 dnů nesetkalo 
s úspěchem.

Odůvodnění

Die Einfügung einer klar bestimmten Frist beseitigt die Rechtsunsicherheit, die mit der 
Bestimmung der Angemessenheit einer Frist verbunden ist. Die Frist ist für Verhandlungen 
über eine Zustimmung des Rechteinhabers angemessen und vermeidet Verzögerungen bei der 
Erteilung einer Zwangslizenz

Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst. 2

Při vymezení přiměřené lhůty se přihlíží 
k tomu, zda dovážející člen WTO vyhlásil 
stav vnitrostátní nouze nebo jiné okolnosti 
krajní naléhavosti.

vypouští se

Odůvodnění

Die Einfügung einer klar bestimmten Frist beseitigt die Rechtsunsicherheit, die mit der 
Bestimmung der Angemessenheit einer Frist verbunden ist. Die Frist ist für Verhandlungen 
über eine Zustimmung des Rechteinhabers angemessen und vermeidet Verzögerungen bei der 
Erteilung einer Zwangslizenz.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 8 odst. 1

1. Udělená licence není výlučná ani 
převoditelná. Obsahuje konkrétní podmínky 
vymezené v odstavcích 2 až 8, které je 
nabyvatel licence povinen splnit.

1. Udělená licence není výlučná ani 
převoditelná. Obsahuje konkrétní podmínky 
vymezené v odstavcích 2 až 9, které je 
nabyvatel licence povinen splnit.

Odůvodnění

Die Änderung macht deutlich, dass auch die Zahlung einer angemessenen Entschädigung an 
den Rechteinhaber zu den vom Lizenznehmer zu erfüllenden Bedingungen gehört

Pozměňovací návrh 19
Čl. 8 odst. 2

2. Množství patentovaného výrobku / 
patentovaných výrobků podle licence 
nepřekročí množství potřebné ke splnění 

2. Množství patentovaného výrobku / 
patentovaných výrobků podle licence 
nepřekročí množství potřebné ke splnění 
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potřeb dovážejícího člena WTO nebo 
dovážejících členů WTO uvedených v 
žádosti.

potřeb dovážejícího člena WTO nebo 
dovážejících členů WTO nebo jiných 
potřebných zemí uvedených v žádosti.

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 8 odst. 3

3. Licence je přísně omezena na výrobu 
předmětného výrobku a prodej na vývoz do 
člena nebo členů WTO uvedených v žádosti. 
Žádný výrobek na základě nucené licence 
nebude nabízen k prodeji nebo k uvedení na 
trh v jiné zemi než v členských zemích 
WTO uvedených v žádosti.

3. Licence je přísně omezena na výrobu 
předmětného výrobku a prodej na vývoz do 
člena nebo členů WTO nebo jiných 
potřebných zemí uvedených v žádosti. 
Žádný výrobek na základě nucené licence 
nebude nabízen k prodeji nebo k uvedení na 
trh v jiné zemi nebo v jiných potřebných 
zemích než v členských zemích WTO 
uvedených v žádosti.

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 8 odst. 4

4. Výrobky vyrobené na základě licence 
musí být zřetelně rozpoznatelné podle 
zvláštního označování nebo etiket jako 
vyrobené na základě tohoto nařízení. 
Výrobky jsou zvláštními obaly odlišeny od 
výrobků vyrobených držitelem práva. Na 
obalech a v příslušné dokumentaci se 
vyznačí, že výrobek podléhá nucené licenci 
podle tohoto nařízení, a uvede se název 
příslušného úřadu a jakékoliv identifikační 
číslo a zřetelně se upřesní, že výrobek je 
výlučně určen na vývoz a k prodeji 
v předmětném dovážejícím členovi / 
předmětných dovážejících členech WTO. 
Jestliže žadatel neprokáže, že takové 

4. Výrobky vyrobené na základě licence 
musí být zřetelně rozpoznatelné podle 
zvláštního označování nebo etiket jako 
vyrobené na základě tohoto nařízení. 
Výrobky jsou zvláštními obaly odlišeny od 
výrobků vyrobených nebo prodávaných 
držitelem práva. Toto ustanovení platí 
všude, kde se prodávají farmaceutické 
výrobky vyrobené na základě licence.  Na 
obalech a v příslušné dokumentaci se 
vyznačí, že výrobek podléhá nucené licenci 
podle tohoto nařízení, a uvede se název 
příslušného úřadu a jakékoliv identifikační 
číslo a zřetelně se upřesní, že výrobek je 
výlučně určen na vývoz a k prodeji 
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rozlišení nelze provést nebo podstatně 
ovlivňuje cenu, vyžaduje se také zvláštní 
barevné provedení nebo zvláštní tvar 
vlastních výrobků.

v předmětném dovážejícím členovi / 
předmětných dovážejících členech WTO 
nebo v jiných potřebných zemích. Jestliže 
žadatel neprokáže, že takové rozlišení nelze 
provést nebo podstatně ovlivňuje cenu, 
vyžaduje se také zvláštní barevné provedení 
nebo zvláštní tvar vlastních výrobků.

Odůvodnění

Zur Vermeidung von Handelsumlenkungen ist es sinnvoll, dass sich die unter der Lizenz 
hergestellten Arzneimittel deutlich von den Arzneimitteln der Rechteinhaber unterscheiden 
und zwar überall dort, wo sie vermarktet werden.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 8 odst. 5 pododst. 1 úvod

5. Před přepravou do dovážejícího člena 
nebo dovážejících členů WTO uvedených 
v žádosti zveřejní nabyvatel licence na 
internetových stránkách tyto informace

5. Před přepravou do dovážejícího člena 
nebo dovážejících členů WTO nebo do 
jiných potřebných zemí uvedených v žádosti 
zveřejní nabyvatel licence na internetových 
stránkách tyto informace

Odůvodnění
Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 8 odst. 5 pododst. 1 písm. a)

a) množství dodané na základě licence a 
členy WTO, kterým se dodává;

a) množství dodané na základě licence a 
členy WTO nebo jiné potřebné země, 
kterým se dodává;

Odůvodnění
Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.
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Pozměňovací návrh 24
Čl. 8 odst. 5 pododst. 2

Příslušnému orgánu se sdělí internetová 
adresa.

Příslušnému orgánu, Komisi a držitelům 
práv se sdělí internetová adresa. Komise 
adresu zveřejní na své hlavní internetové 
stránce.

Odůvodnění
Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 8 odst. 6

6. Jestliže výrobek / výrobky, na něž se 
vztahuje nucená licence, jsou patentovány 
v dovážejících členech WTO uvedených 
v žádosti, vyváží se výrobek / výrobky 
pouze tehdy, pokud tyto země vydaly 
nucenou licenci pro vývoz a prodej těchto 
výrobků.

6. Jestliže výrobek / výrobky, na něž se 
vztahuje nucená licence, jsou patentovány 
v dovážejících členech WTO nebo v jiných 
potřebných zemích uvedených v žádosti, 
vyváží se výrobek / výrobky pouze tehdy, 
pokud tyto země vydaly nucenou licenci pro 
vývoz a prodej těchto výrobků.

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar

Pozměňovací návrh 26
Čl. 8 odst. 7

7. Nabyvatel licence vede úplné a přesné 
knihy a záznamy o celém množství 
vyrobeného výrobku a o všech souvisejících 
obchodech. Pouze pro účel kontroly, zda 
byly splněny podmínky licence, zejména 
podmínky spojené s konečným místem 
určení, zpřístupní nabyvatel licence tyto 

7. Nabyvatel licence vede úplné a přesné 
knihy a záznamy o celém množství 
vyrobeného výrobku a o všech souvisejících 
obchodech. Pouze pro účel kontroly, zda 
byly splněny podmínky licence, zejména 
podmínky spojené s konečným místem 
určení, zpřístupní nabyvatel licence tyto 
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knihy a záznamy na požádání nezávislé 
osobě, na které se dohodly strany nebo která 
byla v ostatních případech jmenována 
příslušným orgánem.

knihy a záznamy na požádání držiteli práv a
nezávislé osobě, na které se dohodly strany 
nebo která byla v ostatních případech 
jmenována příslušným orgánem.

Odůvodnění

Zur Förderung der Transparenz und der Kontrollmöglichkeit ist es sinnvoll, die Buchführung 
der Lizenznehmer auf  Wunsch und bei Bedarf auch den lizenztragenden Firmen und 
Herstellern zu gewähren.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 8 odst. 8

8. Nabyvatel licence se žádá, aby o vývozu 
výrobku předložil důkaz formou prohlášení 
o vývozu vystaveného příslušným celním 
orgánem a důkaz o dovozu nebo uvedení na 
trh ověřený orgánem dovážejícího člena 
WTO, přičemž tyto zápisy uchová alespoň 
tři roky. Na požádání musí být tyto důkazy 
předloženy příslušnému orgánu.

8. Nabyvatel licence se žádá, aby o vývozu 
výrobku předložil důkaz formou prohlášení 
o vývozu vystaveného příslušným celním 
orgánem a důkaz o dovozu nebo uvedení na 
trh ověřený orgánem dovážejícího člena 
WTO  nebo jinou potřebnou zemí, přičemž 
tyto zápisy uchová alespoň tři roky. Na 
požádání musí být tyto důkazy předloženy 
příslušnému orgánu. Nejpozději 14 dnů po 
uskutečnění vývozu musí být předloženy 
doklady k nahlédnutí také příslušnému 
držiteli práv. 

Odůvodnění

Entsprechend Änderungsantrag 4 erweitert sich der Kreis der LDCs über die Grenzen der 
WTO hinaus. Um die Kontrolle auch auf Herstellerseite zu verbessern, ist es sinnvoll, den 
Rechteinhabern ebenfalls Einblick in die Ausfuhr- und Zollunterlagen zu gewähren.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 8 odst. 9

9. Nabyvatel licence odpovídá za uhrazení 
přiměřené odměny držiteli práva podle 
určení příslušného orgánu, přičemž se 
přihlédne k ekonomické hodnotě používání, 
k němuž byl /i předmětný dovážející člen / 
předmětní dovážející členové WTO 
oprávněn / oprávněni na základě licence.

9. Nabyvatel licence odpovídá za uhrazení 
přiměřené odměny držiteli práva podle 
určení příslušného orgánu, přičemž se 
přihlédne k ekonomické hodnotě používání, 
k němuž byl /i předmětný dovážející člen / 
předmětní dovážející členové WTO  nebo 
jiné potřebné země oprávněn /oprávněni na 
základě licence. Při stanovení výše této 
odměny příslušný orgán také přihlédne k 
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postavení, jež dovážející členská země WTO 
zaujímá na seznamu HDI (Human 
Development Index) OSN.

Odůvodnění

Die Formulierung einer angemessenen Entschädigung ist zu unbestimmt. Die Bezugnahme 
auf den HDI Index erhöht die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit bei der Bestimmung der 
Höhe der Entschädigung

Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst. 1 pododst. 2 písm. f a) (nové)

fa) vlastnosti uvedené v čl. 8 odst. 4, jimiž 
se uvedené farmaceutické výrobky vyrobené 
na základě licence odlišují od těch, jež 
vyráběl držitel práv. 

Odůvodnění

Die Übermittlung der Unterscheidungsmerkmale an die Kommission erhöht die Transparenz 
und hilft, Handelsumlenkungen und Reimporten vorzubeugen.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 2 a (nový)

Pro výměnu údajů mezi příslušnými 
orgány, držiteli práv a žadateli vytvoří 
Komise centrální internetovou stránku, kde 
budou zveřejněny požadované údaje.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 11 odst. 2

2. Odstavec 1 se nepoužije v případě 
zpětného vývozu do dovážejícího člena 
WTO uvedeného v žádosti a označeného na 
obalu a v dokumentaci k výrobku nebo 
v případech tranzitního režimu nebo režimu 
uskladňování v celním skladu, umístění do 
svobodného celního pásma nebo 
svobodného celního skladu pro účely 
zpětného vývozu do tohoto člena WTO.

2. Odstavec 1 se nepoužije v případě 
zpětného vývozu do dovážejícího člena 
WTO nebo jiné oprávněné dovážející země
uvedeného v žádosti a označeného na obalu 
a v dokumentaci k výrobku nebo 
v případech tranzitního režimu nebo režimu 
uskladňování v celním skladu, umístění do
svobodného celního pásma nebo 
svobodného celního skladu pro účely 
zpětného vývozu do tohoto člena WTO nebo 
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jiné oprávněné dovážející země.

Odůvodnění

Die Änderung stellt eine redaktionelle Anpassung an den erweiterten Kreis der 
anspruchberechtigten Länder dar.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 12 odst. 1

1. V případech, kde existuje důvod pro 
podezření, že v rozporu se čl. 11 odst. 1 se 
do Společenství dovážejí výrobky 
podléhající nucené licenci na základě tohoto 
nařízení, pozastaví celní orgány propouštění 
předmětných výrobků nebo je zadrží na 
nezbytnou dobu, než obdrží rozhodnutí 
příslušného vnitrostátního orgánu o povaze 
zboží. Pozastavení nebo zadržení nepřekročí 
10 pracovních dnů, ledaže vzniknou zvláštní 
okolnosti, pak lze dobu prodloužit o nejvýše 
10 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
výrobky propustí za předpokladu, že byly 
splněny veškeré celní formality.

1. V případech, kde existuje důvod pro 
podezření, že v rozporu se čl. 11 odst. 1 se 
do Společenství dovážejí výrobky 
podléhající nucené licenci na základě tohoto 
nařízení, pozastaví celní orgány propouštění 
předmětných výrobků nebo je zadrží na 
nezbytnou dobu, než obdrží rozhodnutí 
příslušného vnitrostátního orgánu o povaze 
zboží. Příslušný orgán je oprávněn na 
základě svého rozhodnutí nebo na základě 
zdůvodněné žádosti držitele práv nebo 
nabyvatele licence prověřit, zda takové 
podezření existuje. Pozastavení nebo 
zadržení nepřekročí 10 pracovních dnů, 
ledaže vzniknou zvláštní okolnosti, pak lze 
dobu prodloužit o nejvýše 10 pracovních 
dnů. Po uplynutí této lhůty se výrobky 
propustí za předpokladu, že byly splněny 
veškeré celní formality.

Odůvodnění

Durch die Ergänzung wird klargestellt, wann die zuständige Behörde tätig werden kann. Die 
Ergänzung harmonisiert Art. 12 diesbezüglich mit Art. 14.

Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst. 2

2. Příslušný vnitrostátní orgán a výrobce či 
vývozce předmětných výrobků jsou 
bezodkladně informováni o pozastaveném 
propouštění nebo zadržení výrobků a obdrží 
veškeré dostupné informace o předmětných 
výrobcích. Řádně se přihlédne 
k vnitrostátním ustanovením o ochraně 

2. Příslušný orgán a výrobce či vývozce 
předmětných výrobků jsou bezodkladně 
informováni o pozastaveném propouštění 
nebo zadržení výrobků a obdrží veškeré 
dostupné informace o předmětných 
výrobcích. Řádně se přihlédne 
k vnitrostátním ustanovením o ochraně 



PE 353.621v01-00 16/18 PA\555323CS.doc

CS

osobních údajů, o obchodním a 
průmyslovém tajemství a o profesním 
tajemství. Dovozce, případně vývozce, 
dostane dostatečnou příležitost, aby 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
poskytnul informace, které tento orgán 
považuje v souvislosti s výrobkem za 
náležité.

osobních údajů, o obchodním a 
průmyslovém tajemství a o profesním 
tajemství. Dovozce, případně vývozce, 
dostane dostatečnou příležitost, aby 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
poskytnul informace, které tento orgán 
považuje v souvislosti s výrobkem za 
náležité.

Odůvodnění

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird

Pozměňovací návrh 34
Čl. 12 odst. 4

4. Jestliže příslušný vnitrostátní orgán zjistí, 
že výrobky pozastavené nebo zadržené 
celními orgány se zamýšlely vyvézt do 
Společenství v rozporu se zákazem v čl. 11 
odst. 1, zajistí, aby tyto výrobky byly 
zabaveny a odstraněny v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. Tato 
řízení se provádí na náklady dovozce. 
Jestliže není možné uhradit tyto náklady
dovozcem, mohou být uhrazeny v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy 
jakoukoliv další osobou odpovědnou za 
pokus o nezákonný dovoz.

4. Jestliže příslušný orgán zjistí, že výrobky 
pozastavené nebo zadržené celními orgány 
se zamýšlely vyvézt do Společenství 
v rozporu se zákazem v čl. 11 odst. 1, zajistí, 
aby tyto výrobky byly zabaveny a 
odstraněny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Tato řízení se provádí na 
náklady dovozce. Jestliže není možné 
uhradit tyto náklady dovozcem, mohou být 
uhrazeny v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy jakoukoliv další osobou 
odpovědnou za pokus o nezákonný dovoz.

Odůvodnění

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird.

Pozměňovací návrh 35
Čl. 12 odst. 5

5. V případech, kdy výrobky pozastavené 
nebo zadržené celními orgány neshledá další 
kontrola příslušného vnitrostátního orgánu 
závadnými vzhledem k zákazu čl. 11 odst. 1, 
propustí celní orgány výrobky k adresátovi 
za předpokladu, že byly splněny celní 

5. V případech, kdy výrobky pozastavené 
nebo zadržené celními orgány neshledá další 
kontrola příslušného orgánu závadnými 
vzhledem k zákazu čl. 11 odst. 1, propustí 
celní orgány výrobky k adresátovi za 
předpokladu, že byly splněny celní 
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formality. formality.

Odůvodnění

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständige Behörde Bezug genommen wird.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 12 odst. 6

6. Příslušný vnitrostátní orgán sdělí Komisi 
jakákoliv rozhodnutí o zabavení nebo 
zničení, která byla přijata na základě tohoto 
nařízení.

6. Příslušný orgán sdělí Komisi jakákoliv 
rozhodnutí o zabavení nebo zničení, která 
byla přijata na základě tohoto nařízení.

Odůvodnění

Hiermit wird eine terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in 
dem jeweils lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 16 odst. 1

V případech, kdy se žádost o nucenou 
licenci týká léčivého přípravku 
registrovaného v souladu s článkem 6 
směrnice 2001/83/ES, se nepoužije čl. 24 
odst. 4 a 5 a čl. 14 odst. 4 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004
Pro účely použití tohoto odstavce a 
odchylně od čl. 10 odst. 1 směrnice 
2001/83/ES se nežádá, aby žadatel předložil 
výsledky předklinických zkoušek a 
klinických hodnocení, pokud může doložit, 
že předmětný přípravek je generickým 
referenčním léčivým přípravkem, který je 
nebo byl registrován podle článku 6 
uvedené směrnice nebo podle článku 3 
nařízení (ES) č. 726/2004.

vypouští se 

Odůvodnění

Im bestehenden Entwurf der Kommission wird der Versuch unternommen, im Bereich der 
Zwangslizenzen Regelungen für eine Marktzulassung in der Europäischen Union 
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festzuschreiben. Dies ist nicht nur überflüssig auf Grund der im Zentrum stehenden, 
ausschließlichen Nutzung der so produzierten Medikamente für den Markt der ausgewählten 
LDCs, es geht auch nicht konform mit den Regelungen der Verordnung 726/2004 (EG), deren 
Artikel 58 sich im Absatz 2 wieder findet.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 16 a (nový)

 Článek 16a
Platnost patentu se nevztahuje na výrobu, 
skladování a využívání, a to ani pro 
klinické pokusy, nebo na prodej 
patentovaných inovací, pokud se provádějí 
výlučně pro přidělení nucené licence ve 
smyslu tohoto nařízení. Článek 16 se 
nemění. 

Odůvodnění

Durch die Einfügung einer sogenannten "Bolar Provision" sind die für die 
arzneimittelrechtliche Zulassung erforderlichen Studien und Versuche und die sich daraus 
ergebenden praktischen Anforderungen nicht als Patentverletzung anzusehen. Das Fehlen 
einer solchen Regelung führt dazu, dass die Entwicklungsarbeit an neuen Generikaprodukten 
außerhalb Europas in Ländern erfolgt, die eine derartige Regelung besitzen. Dadurch gehen 
Arbeitsplätze innerhalb der Gemeinschaft verloren. Da international die Entwicklung von 
Generika während des Patentschutzes ohnehin erlaubt ist, wird der Patentschutz der 
Rechteinhaber de facto nicht verkürzt. Die Einfügung geht konform mit der EU-Richtlinie 
2004/27/EG, die ebenfalls die Einführung einer "Bolar provision" vorsieht. Hiermit wird eine 
terminologische Angleichung an den übrigen Verordnungstext bezweckt, in dem jeweils 
lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird
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