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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων επιδοκιμάζει 
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για 
εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας.

Η χορήγηση τέτοιων υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης μπορεί, αν όχι να λύσει, 
τουλάχιστον να μετριάσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια προσπάθεια εξεύρεσης ισορροπίας ανάμεσα στα 
συμφέροντα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και στα συμφέροντα των κατόχων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που πρέπει να προστατευθούν.

Φυσικά οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας δεν είναι 
μόνον χώρες μέλη του ΠΟΕ· πρέπει επομένως να διασφαλισθεί η πρόσβαση και των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου σε οικονομικά προσιτά φάρμακα.

Στο πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να λησμονείται ότι η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης αποτελεί σοβαρή παρέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας των κατόχων 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επομένως, οι κάτοχοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  πρέπει να 
συμμετέχουν στο έλεγχο της δέουσας εφαρμογής του συστήματος χορήγησης υποχρεωτικών 
αδειών εκμετάλλευσης που προβλέπει ο κανονισμός. Πρέπει να διασφαλισθεί η πρόσβαση 
στις απαιτούμενες πληροφορίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένου ότι το σύστημα χορήγησης 
υποχρεωτικών αδειών που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός προτίθεται να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα δημόσιας υγείας, θα πρέπει να 

(6) Δεδομένου ότι το σύστημα χορήγησης 
υποχρεωτικών αδειών που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός προτίθεται να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα δημόσιας υγείας, πρέπει να 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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χρησιμοποιείται με καλή πίστη. Δεν θα
πρέπει να χρησιμοποιείται με πρωταρχικό 
σκοπό την αντιμετώπιση άλλων στόχων, και 
ιδίως στόχων καθαρά εμπορικού χαρακτήρα.

χρησιμοποιείται με καλή πίστη. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για
την αντιμετώπιση άλλων στόχων, και ιδίως 
στόχων καθαρά εμπορικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα προϊόντα που θα παρασκευάζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα
πρέπει να φθάνουν σε όσους τα χρειάζονται 
και να μη διοχετεύονται σε άλλους 
παραλήπτες, διαφορετικούς από αυτούς για 
τους οποίους προορίζονται. Ως εκ τούτου, οι 
υποχρεωτικές άδειες που θα εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να 
επιβάλουν σαφείς όρους χορήγησης όσον 
αφορά τις πράξεις που καλύπτονται από την 
άδεια, την αναγνώριση των φαρμακευτικών 
προϊόντων που παρασκευάζονται δυνάμει 
της άδειας και τις χώρες στις οποίες θα 
εξάγονται τα εν λόγω προϊόντα.

(7) Τα προϊόντα που θα παρασκευάζονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρέπει 
να φθάνουν μόνον σε όσους τα χρειάζονται 
και να μη διοχετεύονται σε άλλους 
παραλήπτες, διαφορετικούς από αυτούς για 
τους οποίους προορίζονται. Ως εκ τούτου, η 
χορήγηση υποχρεωτικών αδειών που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να συνδέεται με σαφείς 
όρους χορήγησης για τον κάτοχο της 
άδειας όσον αφορά τις πράξεις που 
καλύπτονται από την άδεια, την αναγνώριση 
των φαρμακευτικών προϊόντων που 
παρασκευάζονται δυνάμει της άδειας και τις 
χώρες στις οποίες θα εξάγονται τα εν λόγω 
προϊόντα.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Θα πρέπει να προβλέπονται τελωνειακοί 
έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα σχετικά με 
τα προϊόντα που παρασκευάζονται και 
πωλούνται για εξαγωγή στο πλαίσιο της 
υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης και τα 
οποία κάποιος προσπαθεί να επανεισαγάγει 
στο έδαφος της Κοινότητας.

(8) Πρέπει να προβλέπονται αξιόπιστοι 
τελωνειακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα, 
ώστε να μπορεί να αναληφθεί δράση κατά 
παραγωγών και διανομέων προϊόντων που 
παρασκευάζονται και πωλούνται για 
εξαγωγή στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 
άδειας εκμετάλλευσης και τα οποία κάποιος 
προσπαθεί να επανεισαγάγει στο έδαφος της 
Κοινότητας.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
διευκόλυνση της υπερπαραγωγής και η 

(9) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
διευκόλυνση της υπερπαραγωγής και η 



PA\555323EL.doc 5/20 PE 353.621v01-00

EL

πιθανή εκτροπή των προϊόντων, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες υποχρεωτικές άδειες για τα ίδια 
προϊόντα και χώρες, καθώς και τις 
παράλληλες αιτήσεις που αναφέρει ο αιτών.

πιθανή εκτροπή των προϊόντων, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
υπάρχουσες υποχρεωτικές άδειες για τα ίδια 
προϊόντα και χώρες, καθώς και τις 
παράλληλες αιτήσεις που αναφέρει ο αιτών. 
Προς το σκοπό αυτό πρέπει να 
δημιουργηθούν, εάν δεν υφίστανται ήδη, τα 
απαραίτητα δίκτυα για την ανταλλαγή 
δεδομένων.

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία 
για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης σε σχέση με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την 
παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών 
προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά 
προορίζονται για εξαγωγή σε επιλέξιμα μέλη 
του ΠΟΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
δημόσιας υγείας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία 
για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης σε σχέση με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την 
παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών 
προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά 
προορίζονται για εξαγωγή σε επιλέξιμα μέλη 
του ΠΟΕ και σε άλλες φτωχές χώρες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα δημόσιας 
υγείας.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη καθιστά σαφές ότι και χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ πρέπει να 
συγκαταλέγονται στις επιλέξιμες χώρες.

Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη χορηγούν υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης σε οποιονδήποτε 
υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι που προβλέπονται από τα άρθρα 5 – 8.

Τα κράτη μέλη χορηγούν υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης σε οποιονδήποτε 
υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 
και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι 
όροι που προβλέπονται από τα άρθρα 5 – 8, 
εκτός εάν ο κάτοχος δικαιώματος μπορεί 
να αποδείξει ότι η υποχρεωτική άδεια 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη άλλων 
στόχων, κυρίως στόχων καθαρά εμπορικού 
χαρακτήρα.
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη παρέχει στις αρχές χορήγησης των αδειών τη δυνατότητα να εκτελούν διεξοδικούς 
ελέγχους και να διαπιστώνουν σε πρώιμο στάδιο εάν ο κάτοχος της άδειας έχει τυχόν πρόθεση 
καταχρηστικής της χρήσης.

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, σημείο 3α (νέο)

(3α) άλλες φτωχές χώρες": όλες οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σύμφωνα με 
τον επίσημο κατάλογο των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών που δημοσίευσε ο 
ΟΗΕ·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ορίζει τις χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ, πρέπει όμως να περιλαμβάνονται 
στον κύκλο των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) Επιλέξιμοι εισαγωγείς είναι επίσης οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που δεν είναι 
μέλη του ΠΟΕ, εφόσον: 
(α) είναι επιλέξιμες για επίσημη 
αναπτυξιακή βοήθεια σύμφωνα με τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης και 
(β) δηλώσουν ότι ευρίσκονται σε 
κατάσταση εθνικής ανάγκης ή ότι 
αντιμετωπίζουν άλλες συνθήκες επείγοντος 
χαρακτήρα καθώς και 
(γ) δηλώσουν επακριβώς το όνομα και την 
ποσότητα του συγκεκριμένου φαρμάκου 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
εκτάκτου ανάγκης.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη διευρύνει τον κύκλο των επιλέξιμων χωρών, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς 
κανόνες σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, ενσωματώνοντας σε αυτόν και τις φτωχές χώρες που 
δεν είναι μέλη του ΠΟΕ. Οι εν λόγω χώρες πρέπει να είναι επίσης επιλέξιμες υπό ορισμένες 
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επιπλέον προϋποθέσεις.

Τροπολογία 9
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Εάν το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση 
για υποχρεωτική άδεια υποβάλλει αιτήσεις 
στις αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από ένα 
κράτος μέλη για το ίδιο προϊόν, θα το 
αναγράφει σε κάθε αίτηση, μαζί με τα 
λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες και τα 
σχετικά μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγείς.

2. Εάν το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση 
για υποχρεωτική άδεια υποβάλλει αιτήσεις 
στις αρμόδιες αρχές σε περισσότερα από ένα 
κράτος μέλη για το ίδιο προϊόν, θα το 
αναγράφει σε κάθε αίτηση, μαζί με τα 
λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες και τα 
σχετικά μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγείς ή άλλες 
φτωχές χώρες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 10
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

(ε) το κράτος μέλος/μέλη του ΠΟΕ
εισαγωγέας/εισαγωγείς·

(ε) το κράτος μέλος/μέλη του ΠΟΕ 
εισαγωγέας/εισαγωγείς ή άλλη φτωχή 
χώρα/άλλες φτωχές χώρες·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) στοιχεία ειδικής αίτησης προς τον 
αιτούντα από εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους του μέλους του ΠΟΕ-
εισαγωγέα, από όπου να προκύπτει η 
ποσότητα του απαιτούμενου προϊόντος.

(ζ) στοιχεία ειδικής αίτησης προς τον 
αιτούντα από εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους του μέλους του ΠΟΕ-
εισαγωγέα ή άλλης φτωχής χώρας, από 
όπου να προκύπτει η ποσότητα του 
απαιτούμενου προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέψει 
πρόσθετες επίσημες ή διοικητικές 
απαιτήσεις για την αποτελεσματική 
επεξεργασία της αίτησης.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέψει 
πρόσθετες επίσημες ή διοικητικές 
απαιτήσεις για την αποτελεσματική 
επεξεργασία της αίτησης. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις πρέπει να περιορίζονται στο 
ελάχιστο δυνατό και δεν πρέπει να 
καθυστερούν χωρίς λόγο την επεξεργασία 
της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη διασφαλίζει ότι η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας δεν θα καθυστερήσει λόγω 
περιττών απαιτήσεων που επιβάλλουν οι αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον 
κάτοχο του δικαιώματος σχετικά με την 
αίτηση για υποχρεωτική άδεια 
εκμετάλλευσης εντός 14 ημερών. 

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη επιτρέπει στον κάτοχο του δικαιώματος να συμμετέχει ήδη από την αρχική φάση 
στο σύστημα χορήγησης υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης και τοιουτοτρόπως ενισχύει τη 
θέση του.

Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι η 
ποσότητα του προϊόντος που αναφέρεται 
στην αίτηση δεν υπερβαίνει εκείνη την 
οποία κοινοποίησε προς στον ΠΟΕ το 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγέας/εισαγωγείς, και ότι, 
λαμβανομένων υπόψη άλλων υποχρεωτικών 
αδειών εκμετάλλευσης που ζητήθηκαν στην 
Κοινότητα, η συνολική ποσότητα του 
προϊόντος που επιτρέπεται να παραχθεί για 
οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέα δεν 

2. Η αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι η 
ποσότητα του προϊόντος που αναφέρεται 
στην αίτηση δεν υπερβαίνει εκείνη την 
οποία κοινοποίησε προς στον ΠΟΕ το 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγέας/εισαγωγείς, και ότι, 
λαμβανομένων υπόψη άλλων υποχρεωτικών 
αδειών εκμετάλλευσης που ζητήθηκαν στην 
Κοινότητα, η συνολική ποσότητα του 
προϊόντος που επιτρέπεται να παραχθεί για 
οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέα δεν 
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υπερβαίνει σημαντικά την ποσότητα που 
κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ από το εν λόγω 
μέλος.

υπερβαίνει την ποσότητα που 
κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ από το εν λόγω 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αίρει την αντίφαση που υφίσταται μεταξύ της παρούσης διάταξης και του άρθρου 8, 
παράγραφος 2. Τα προϊόντα που παράγονται δυνάμει της υποχρεωτικής αδείας δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν την ποσότητα που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν κοινοποιηθεί 
στον ΠΟΕ.

Τροπολογία 15
Άρθρο 6, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι 
παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
αναλόγως και για όλες τις άλλες φτωχές 
χώρες, προκειμένου οι εν  λόγω χώρες να 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για 
χορήγηση υποχρεωτικής άδειας υπό τις 
ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές 
τις παραγράφους και οι οποίες ισχύουν για 
χώρες μέλη του ΠΟΕ.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών και 
καθιστά σαφές ότι άλλες φτωχές χώρες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπορούν να 
αποκτούν υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης υπό προϋποθέσεις διαφορετικές από εκείνες που 
ισχύουν για τις χώρες μέλη του ΠΟΕ.  

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Ο αιτών παρέχει στοιχεία που να πείθουν 
την αρμόδια αρχή ότι έχει καταβάλει 
προσπάθειες να λάβει άδεια από τον κάτοχο 
του δικαιώματος με λογικούς εμπορικούς 
όρους και ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
είχαν επιτυχία εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος.

1. Ο αιτών παρέχει στοιχεία που να πείθουν 
την αρμόδια αρχή ότι έχει καταβάλει 
προσπάθειες να λάβει άδεια από τον κάτοχο 
του δικαιώματος με λογικούς εμπορικούς 
όρους και ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
είχαν επιτυχία εντός χρονικού διαστήματος 
60 ημερών.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ακριβούς χρονικού διαστήματος αίρει τη νομική ανασφάλεια που προκύπτει από 
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την απαίτηση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα είναι 
επαρκές για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την απόκτηση της συγκατάθεσης του κατόχου 
του δικαιώματος και αποτρέπει καθυστερήσεις στη χορήγηση της υποχρεωτικής άδειας.

Τροπολογία 17
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Ο καθορισμός ενός εύλογου χρονικού 
διαστήματος λαμβάνει υπόψη εάν το μέλος 
του ΠΟΕ-εισαγωγέας δήλωσε κατάσταση 
εθνικής ανάγκης ή άλλες συνθήκες 
επείγοντος χαρακτήρα.

Διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη ακριβούς χρονικού διαστήματος αίρει τη νομική ανασφάλεια που προκύπτει από 
την απαίτηση για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα είναι 
επαρκές για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την απόκτηση της συγκατάθεσης του κατόχου 
του δικαιώματος και αποτρέπει καθυστερήσεις στη χορήγηση της υποχρεωτικής άδειας.

Τροπολογία 18
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η χορηγούμενη άδεια δεν είναι 
αποκλειστική και δεν δύναται να εκχωρηθεί. 
Περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2-8 που πρέπει 
να πληρούνται από τον κάτοχο της άδειας.

1. Η χορηγούμενη άδεια δεν είναι 
αποκλειστική και δεν δύναται να εκχωρηθεί. 
Περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους που 
ορίζονται στις παραγράφους 2-9 που πρέπει 
να πληρούνται από τον κάτοχο της άδειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι η καταβολή της δέουσας αποζημίωσης στον κάτοχο του 
δικαιώματος συγκαταλέγεται επίσης στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον 
κάτοχο της άδειας.

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η ποσότητα του κατοχυρωμένου με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος/προϊόντων 
που παρασκευάζεται/-ονται δυνάμει της 
άδειας δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι 
απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες του 
μέλους ή μελών του ΠΟΕ-

2. Η ποσότητα του κατοχυρωμένου με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος/προϊόντων 
που παρασκευάζεται/-ονται δυνάμει της 
άδειας δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι 
απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες του 
μέλους ή μελών του ΠΟΕ-
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εισαγωγέα/εισαγωγέων που αναφέρονται 
στην αίτηση.

εισαγωγέα/εισαγωγέων ή άλλων φτωχών 
χωρών  που αναφέρονται στην αίτηση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η άδεια περιορίζεται αυστηρά στις 
ενέργειες παρασκευής του εν λόγω 
προϊόντος και πώλησης για εξαγωγή στο 
μέλος ή μέλη του ΠΟΕ που αναφέρονται 
στην αίτηση. Κανένα προϊόν που 
παρασκευάζεται δυνάμει της υποχρεωτικής 
άδειας δεν θα διατίθεται προς πώληση ούτε 
θα κυκλοφορεί στην αγορά σε οποιαδήποτε 
χώρα εκτός του μέλους/μελών του ΠΟΕ που 
αναφέρεται/αναφέρονται στην αίτηση.

3. Η άδεια περιορίζεται αυστηρά στις 
ενέργειες παρασκευής του εν λόγω 
προϊόντος και πώλησης για εξαγωγή στο 
μέλος ή μέλη του ΠΟΕ ή σε άλλες φτωχές 
χώρες που αναφέρονται στην αίτηση. 
Κανένα προϊόν που παρασκευάζεται δυνάμει 
της υποχρεωτικής άδειας δεν θα διατίθεται 
προς πώληση ούτε θα κυκλοφορεί στην 
αγορά σε οποιαδήποτε χώρα εκτός του 
μέλους/μελών του ΠΟΕ ή άλλων φτωχών 
χωρών που αναφέρεται/αναφέρονται στην 
αίτηση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
δυνάμει της άδειας προσδιορίζονται σαφώς, 
μέσω ειδικής σήμανσης, ως προϊόντα που 
παράγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα προϊόντα διακρίνονται από 
εκείνα που παράγονται από τον κάτοχο του 
δικαιώματος με ειδική συσκευασία. Η 
συσκευασία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
ενδεικτικό στοιχείο φέρει ένδειξη ότι το 
προϊόν υπόκειται σε υποχρεωτική άδεια 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
προσδιορίζοντας την ονομασία της αρμόδιας 
αρχής και οποιουδήποτε αριθμού αναφοράς-
αναγνώρισης και καθορίζοντας σαφώς ότι το 
προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

4. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
δυνάμει της άδειας προσδιορίζονται σαφώς, 
μέσω ειδικής σήμανσης, ως προϊόντα που 
παράγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα προϊόντα διακρίνονται από 
εκείνα που παράγονται ή πωλούνται από 
τον κάτοχο του δικαιώματος με ειδική 
συσκευασία. Τούτο αφορά κάθε τόπο όπου 
το προϊόν που παρασκευάζεται δυνάμει της 
αδείας διατίθεται στην αγορά. Η 
συσκευασία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
ενδεικτικό στοιχείο φέρει ένδειξη ότι το 
προϊόν υπόκειται σε υποχρεωτική άδεια 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
προσδιορίζοντας την ονομασία της αρμόδιας 
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εξαγωγή και πώληση στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς. 
Απαιτείται επίσης ειδικό χρώμα ή σχήμα 
των ίδιων των προϊόντων, εκτός αν ο αιτών 
αποδείξει ότι τέτοια διάκριση δεν είναι 
εφικτή ή έχει σημαντική επίδραση στην 
τιμή.

αρχής και οποιουδήποτε αριθμού αναφοράς-
αναγνώρισης και καθορίζοντας σαφώς ότι το 
προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
εξαγωγή και πώληση στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς 
ή σε άλλες φτωχές χώρες. Απαιτείται
επίσης ειδικό χρώμα ή σχήμα των ίδιων των 
προϊόντων, εκτός αν ο αιτών αποδείξει ότι 
τέτοια διάκριση δεν είναι εφικτή ή έχει 
σημαντική επίδραση στην τιμή.

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν των εκτροπών εμπορίου είναι σκόπιμο τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
δυνάμει της αδείας να διακρίνονται σαφώς από τα προϊόντα που παρασκευάζονται από τον 
κάτοχο του δικαιώματος, και μάλιστα σε όλα τα σημεία όπου τα προϊόντα διατίθενται στην 
αγορά.

Τροπολογία 22
Άρθρο 8, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 1, εισαγωγή

5. Πριν από την αποστολή στο μέλος/μέλη 
του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς που 
αναφέρονται στην αίτηση, ο κάτοχος της 
άδειας αναφέρει σε έναν ιστοχώρο τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

5. Πριν από την αποστολή στο μέλος/μέλη 
του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς ή σε άλλες 
φτωχές χώρες που αναφέρονται στην 
αίτηση, ο κάτοχος της άδειας αναφέρει σε 
έναν ιστοχώρο τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της χρήσης των υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης είναι σκόπιμο να ανακοινώνεται και στον κάτοχο του δικαιώματος ο ιστοχώρος 
με τα δημοσιευμένα στοιχεία και να δημοσιεύεται η διεύθυνση στην αρχική ιστοσελίδα της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 23
Άρθρο 8, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 1, εδάφιο (α)

(α) τις ποσότητες που παρέχονται δυνάμει 
της άδειας και τα μέλη του ΠΟΕ στα οποία 
παρέχονται 

(α) τις ποσότητες που παρέχονται δυνάμει 
της άδειας και τα μέλη του ΠΟΕ ή άλλα 
φτωχά κράτη στα οποία παρέχονται 
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της χρήσης των υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης είναι σκόπιμο να ανακοινώνεται και στον κάτοχο του δικαιώματος ο ιστοχώρος 
με τα δημοσιευμένα στοιχεία και να δημοσιεύεται η διεύθυνση στην αρχική ιστοσελίδα της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 24
Άρθρο 8, παράγραφος 5, υποπαράγραφος 2

Η διεύθυνση του ιστοχώρου ανακοινώνεται 
στην αρμόδια αρχή.

Η διεύθυνση του ιστοχώρου ανακοινώνεται 
στην αρμόδια αρχή, στην Επιτροπή και 
στον κάτοχο του δικαιώματος. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τη διεύθυνση στην αρχική της 
ιστοσελίδα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της χρήσης των υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης είναι σκόπιμο να ανακοινώνεται και στον κάτοχο του δικαιώματος ο ιστοχώρος 
με τα δημοσιευμένα στοιχεία και να δημοσιεύεται η διεύθυνση στην αρχική ιστοσελίδα της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 25
Άρθρο 8, παράγραφος 6

6. Εάν το προϊόν/προϊόντα που 
καλύπτεται/καλύπτονται από την 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης είναι 
κατοχυρωμένο (-α) με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στα μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγείς που αναφέρονται στην αίτηση, 
το προϊόν/-τα εξάγεται/-ονται μόνον εφόσον 
οι χώρες αυτές έχουν εκδώσει υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης για την εισαγωγή και 
την πώληση των προϊόντων.

6. Εάν το προϊόν/προϊόντα που 
καλύπτεται/καλύπτονται από την 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης είναι 
κατοχυρωμένο (-α) με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στα μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγείς ή σε άλλες φτωχές χώρες που 
αναφέρονται στην αίτηση, το προϊόν/-τα 
εξάγεται/-ονται μόνον εφόσον οι χώρες 
αυτές έχουν εκδώσει υποχρεωτική άδεια 
εκμετάλλευσης για την εισαγωγή και την 
πώληση των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.
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Τροπολογία 26
Άρθρο 8, παράγραφος 7

7. Ο κάτοχος της άδειας τηρεί πλήρη και 
ακριβή βιβλία και αρχεία όλων των 
ποσοτήτων των προϊόντων που 
παρασκευάστηκαν και όλων των σχετικών 
πράξεων. Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει τα 
εν λόγω βιβλία και αρχεία, εφόσον του 
ζητηθεί, σε ανεξάρτητο πρόσωπο που 
συμφωνείται από τα δύο μέρη, ή, 
διαφορετικά ορίζεται από την αρμόδια αρχή, 
για έλεγχο του κατά πόσον οι όροι της 
άδειας, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με τον 
τελικό προορισμό των προϊόντων, έχουν 
τηρηθεί.

7. Ο κάτοχος της άδειας τηρεί πλήρη και 
ακριβή βιβλία και αρχεία όλων των 
ποσοτήτων των προϊόντων που 
παρασκευάστηκαν και όλων των σχετικών 
πράξεων. Ο κάτοχος της άδειας διαθέτει τα 
εν λόγω βιβλία και αρχεία, εφόσον του 
ζητηθεί, στον κάτοχο του δικαιώματος και 
σε ανεξάρτητο πρόσωπο που συμφωνείται 
από τα δύο μέρη, ή, διαφορετικά ορίζεται 
από την αρμόδια αρχή, για έλεγχο του κατά 
πόσον οι όροι της άδειας, ιδίως εκείνοι που 
σχετίζονται με τον τελικό προορισμό των 
προϊόντων, έχουν τηρηθεί.

Αιτιολόγηση

Προς ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου της χρήσης των υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται η πρόσβαση τόσο των εταιρειών όσο και των 
παρασκευαστών που κατέχουν την άδεια στα λογιστικά βιβλία των κατόχων της άδειας, εφόσον 
αυτό ζητηθεί ή εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Τροπολογία 27
Άρθρο 8, παράγραφος 8

8. Ο κάτοχος της άδειας απαιτείται να 
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής του 
προϊόντος μέσω δήλωσης εξαγωγής 
πιστοποιημένης από τη σχετική τελωνειακή 
αρχή, καθώς και στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την εισαγωγή ή τη διάθεση 
στην αγορά, πιστοποιημένα από αρχή του 
μέλους του ΠΟΕ-εισαγωγέα, και τηρεί τα εν 
λόγω αρχεία για τουλάχιστον τρία έτη. 
Εφόσον ζητηθεί, τα αποδεικτικά αυτά 
στοιχεία διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή.

8. Ο κάτοχος της άδειας απαιτείται να 
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής του 
προϊόντος μέσω δήλωσης εξαγωγής 
πιστοποιημένης από τη σχετική τελωνειακή 
αρχή, καθώς και στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την εισαγωγή ή τη διάθεση 
στην αγορά, πιστοποιημένα από αρχή του 
μέλους του ΠΟΕ-εισαγωγέα ή άλλης 
φτωχής χώρας, και τηρεί τα εν λόγω αρχεία 
για τουλάχιστον τρία έτη. Εφόσον ζητηθεί, 
τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία διαβιβάζονται 
στην αρμόδια αρχή. Το αργότερο 14 ημέρες 
μετά την εξαγωγή παρέχεται στον κάτοχο 
του δικαιώματος, εφόσον το ζητήσει, η 
πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία 5, ο κύκλος των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών διευρύνεται πέραν 
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των ορίων του ΠΟΕ. Προκειμένου να βελτιωθούν οι έλεγχοι και από την πλευρά των 
παρασκευαστών, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται και στους κατόχους των δικαιωμάτων η 
πρόσβαση στα έγγραφα εξαγωγής και στα τελωνειακά έγγραφα.

Τροπολογία 28
Άρθρο 8, παράγραφος 9

9. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για 
την πληρωμή επαρκούς ποσού στον κάτοχο 
του δικαιώματος, όπως ορίζεται από την 
αρμόδια αρχή, λαμβανομένης υπόψη της 
οικονομικής αξίας της χρήσης που έχει 
επιτραπεί δυνάμει της άδειας στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς.

9. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για 
την πληρωμή επαρκούς ποσού στον κάτοχο 
του δικαιώματος, όπως ορίζεται από την 
αρμόδια αρχή, λαμβανομένης υπόψη της 
οικονομικής αξίας της χρήσης που έχει 
επιτραπεί δυνάμει της άδειας στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς 
ή σε άλλες φτωχές χώρες. Κατά τον 
καθορισμό του ποσού η αρμόδια αρχή 
λαμβάνει επίσης υπόψη τη σειρά την οποία 
κατέχει το μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέας 
στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "πληρωμή επαρκούς ποσού" είναι πολύ αόριστη. Η αναφορά στον Δείκτη 
Ανθρώπινης Ανάπτυξης αυξάνει την προβλεψιμότητα και τη νομική ασφάλεια κατά τον 
καθορισμό αυτού του ποσού. 

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2, στοιχείο στ α (νέο)

(στ α) τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στο άρθρο 8, παράγραφος 4, με τα οποία 
τα προϊόντα που παρασκευάζονται δυνάμει 
της άδειας διακρίνονται από τα προϊόντα 
που παρασκευάζονται από τον κάτοχο του 
δικαιώματος.

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση των διακριτικών χαρακτηριστικών στην Επιτροπή αυξάνει τη διαφάνεια και 
συμβάλλει στην αποτροπή εκτροπών εμπορίου και επανεισαγωγών.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 2α (νέα)
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Προκειμένου να διασφαλισθεί η ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των αρμοδίων αρχών, 
των κατόχων δικαιωμάτων και των 
αιτούντων, η Επιτροπή δημιουργεί 
κεντρική ιστοσελίδα, στην οποία 
δημοσιεύονται τα απαραίτητα στοιχεία.

Τροπολογία 31
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει στην 
περίπτωση επανεξαγωγής στο μέλος του 
ΠΟΕ-εισαγωγέα που αναφέρεται στην 
αίτηση και ορίζεται στη συσκευασία και τα 
έγγραφα που σχετίζονται με το προϊόν ούτε
στην περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασία 
διαμετακόμισης ή τελωνειακής αποθήκης ή 
τοποθέτησης σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 
αποθήκη για το σκοπό της επανεξαγωγής 
στο μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέα.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει στην 
περίπτωση επανεξαγωγής στο μέλος του
ΠΟΕ-εισαγωγέα ή σε άλλη φτωχή χώρα 
που αναφέρεται στην αίτηση και ορίζεται 
στη συσκευασία και τα έγγραφα που 
σχετίζονται με το προϊόν ούτε στην 
περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασία 
διαμετακόμισης ή τελωνειακής αποθήκης ή 
τοποθέτησης σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 
αποθήκη για το σκοπό της επανεξαγωγής 
στο μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέα ή σε άλλη 
φτωχή χώρα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το κείμενο στη διεύρυνση του κύκλου των επιλέξιμων χωρών.

Τροπολογία 32
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι, 
αντίθετα με το άρθρο 11 παράγραφος 1), 
προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εισάγονται στην Κοινότητα, οι 
τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την 
παράδοση των εν λόγω προϊόντων ή τα 
κρατούν όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την έκδοση απόφασης από τη σχετική 
εθνική αρχή όσον αφορά τη φύση των 
εμπορευμάτων. Το χρονικό διάστημα 
αναστολής ή κράτησης δεν υπερβαίνει 10 
εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ισχύουν ειδικές 
περιστάσεις, οπότε το χρονικό διάστημα 
μπορεί να επεκταθεί για 10 ακόμη εργάσιμες 

1. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ότι, 
αντίθετα με το άρθρο 11 παράγραφος 1), 
προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εισάγονται στην Κοινότητα, οι 
τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την 
παράδοση των εν λόγω προϊόντων ή τα 
κρατούν όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την έκδοση απόφασης από τη σχετική 
εθνική αρχή όσον αφορά τη φύση των 
εμπορευμάτων. Η αρμόδια αρχή οφείλει να 
εξετάσει, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του 
κατόχου του δικαιώματος ή του κατόχου 
της άδειας, εάν υφίστανται τέτοιες 
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ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη 
του διαστήματος αυτού, τα προϊόντα 
παραδίδονται, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις. 

υπόνοιες. Το χρονικό διάστημα αναστολής ή 
κράτησης δεν υπερβαίνει 10 εργάσιμες 
ημέρες, εκτός εάν ισχύουν ειδικές 
περιστάσεις, οπότε το χρονικό διάστημα 
μπορεί να επεκταθεί για 10 ακόμη εργάσιμες 
ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη 
του διαστήματος αυτού, τα προϊόντα 
παραδίδονται, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις. 

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη καθιστά σαφές πότε μπορεί να ενεργήσει η αρμόδια αρχή και ταυτόχρονα 
εναρμονίζει στο ζήτημα αυτό το άρθρο 12 με το άρθρο 14.

Τροπολογία 33
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Η σχετική εθνική αρχή και ο 
παρασκευαστής ή ο εξαγωγέας των 
σχετικών προϊόντων ενημερώνονται αμέσως 
σχετικά με την αναστολή της παράδοσης ή 
την κράτηση των προϊόντων και λαμβάνουν 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τα υπό εξέταση προϊόντα. Λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, του εμπορικού και 
βιομηχανικού απορρήτου και της 
εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις 
διοικητικές και επαγγελματικές πράξεις. Ο 
εισαγωγέας και, όπου είναι σκόπιμο, ο 
εξαγωγέας, έχει κάθε δυνατότητα να 
κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τις 
πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες για τα 
προϊόντα αυτά.

2. Η σχετική αρχή και ο παρασκευαστής ή ο 
εξαγωγέας των σχετικών προϊόντων 
ενημερώνονται αμέσως σχετικά με την 
αναστολή της παράδοσης ή την κράτηση 
των προϊόντων και λαμβάνουν όλες τις 
διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα υπό 
εξέταση προϊόντα. Λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, του εμπορικού και 
βιομηχανικού απορρήτου και της 
εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις 
διοικητικές και επαγγελματικές πράξεις. Ο 
εισαγωγέας και, όπου είναι σκόπιμο, ο 
εξαγωγέας, έχει κάθε δυνατότητα να 
κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή τις 
πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες για τα 
προϊόντα αυτά.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εναρμονίσει την παρούσα διάταξη με το υπόλοιπο 
κείμενο του κανονισμού, στο οποίο γίνεται πάντα αναφορά στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 34
Άρθρο 12, παράγραφος 4
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4. Αν διαπιστωθεί από τη σχετική εθνική
αρχή ότι τα προϊόντα των οποίων η 
παράδοση έχει ανασταλεί ή τα οποία 
κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές 
προορίζονταν για εισαγωγή στην Κοινότητα, 
αντίθετα με την απαγόρευση του άρθρου 11 
παράγραφος 1, η εν λόγω αρχή εξασφαλίζει 
την κατάσχεση και τη διάθεση των 
προϊόντων αυτών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Οι διαδικασίες αυτές 
πραγματοποιούνται με δαπάνη του 
εισαγωγέα. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανάκτηση αυτών των δαπανών από τον 
εισαγωγέα, είναι δυνατόν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, να ανακτηθούν από 
οποιοδήποτε άτομο είναι υπεύθυνο για την 
επιχειρούμενη παράνομη εισαγωγή.

4. Αν διαπιστωθεί από τη σχετική αρχή ότι 
τα προϊόντα των οποίων η παράδοση έχει 
ανασταλεί ή τα οποία κρατούνται από τις 
τελωνειακές αρχές προορίζονταν για 
εισαγωγή στην Κοινότητα, αντίθετα με την 
απαγόρευση του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
η εν λόγω αρχή εξασφαλίζει την κατάσχεση 
και τη διάθεση των προϊόντων αυτών 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι 
διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται με 
δαπάνη του εισαγωγέα. Εάν δεν είναι 
δυνατή η ανάκτηση αυτών των δαπανών από 
τον εισαγωγέα, είναι δυνατόν, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, να ανακτηθούν από 
οποιοδήποτε άτομο είναι υπεύθυνο για την 
επιχειρούμενη παράνομη εισαγωγή.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εναρμονίσει την παρούσα διάταξη με το υπόλοιπο 
κείμενο του κανονισμού, στο οποίο γίνεται πάντα αναφορά στην αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 35
Άρθρο 12, παράγραφος 5

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 36
Άρθρο 12, παράγραφος 6

6. Η σχετική εθνική αρχή ενημερώνει την 
Επιτροπή για οποιαδήποτε απόφαση 
κατάσχεσης ή καταστροφής λαμβάνεται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6. Η σχετική αρχή ενημερώνει την Επιτροπή 
για οποιαδήποτε απόφαση κατάσχεσης ή 
καταστροφής λαμβάνεται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εναρμονίσει την παρούσα διάταξη με το υπόλοιπο 
κείμενο του κανονισμού, στο οποίο γίνεται πάντα αναφορά στην αρμόδια αρχή.
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Τροπολογία 37
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Όταν η αίτηση για υποχρεωτική άδεια 
εκμετάλλευσης αφορά ιατρικό προϊόν που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2001/83/EK, δεν ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφοι 4 και 
5 και του άρθρου 14 παράγραφοι 4 και 5 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Διαγράφεται.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας παραγράφου, και κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2001/83/EK, ο αιτών δεν 
απαιτείται να παράσχει τα αποτελέσματα 
προκλινικών και κλινικών δοκιμών εάν 
μπορεί να αποδείξει ότι το σχετικό προϊόν 
είναι γενόσημο ενός ιατρικού προϊόντος 
αναφοράς για το οποίο έχει χορηγηθεί 
σχετική άδεια δυνάμει του άρθρου 6 της εν 
λόγω οδηγίας ή του άρθρου 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004.

Αιτιολόγηση

Με την πρότασή της η Επιτροπή αποσκοπεί στη θέσπιση ρυθμίσεων, στον τομέα των 
υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης, για την έγκριση της εμπορίας των προϊόντων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι μόνον περιττό λόγω της αποκλειστικής χρήσης των 
προϊόντων που παρασκευάζονται δυνάμει της άδειας για την αγορά των λιγότερο ανεπτυγμένων 
χωρών, αλλά δεν συμφωνεί και με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του 
οποίου το άρθρο 58 μνημονεύεται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 38
Άρθρο 16α (νέο)

Άρθρο 16α
Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν ισχύει για 
την παραγωγή, την αποθήκευση, τη χρήση 
και για κλινικές δοκιμές ή την πώληση 
μιας προστατευόμενης με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας καινοτομίας, εφόσον αυτές 
οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται με 
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αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση 
υποχρεωτικής άδειας στο πνεύμα του 
παρόντος κανονισμού. Το άρθρο 16 
εξακολουθεί να ισχύει. 

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη μιας διάταξης "Bolar", οι μελέτες και οι δοκιμές που είναι απαραίτητες για 
την έγκριση φαρμακευτικών προϊόντων και οι προκύπτουσες πρακτικές απαιτήσεις δεν 
θεωρούνται ότι παραβιάζουν το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η μη ύπαρξη τέτοιας ρύθμισης έχει ως 
αποτέλεσμα ότι η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων γενικής χρήσης πραγματοποιείται 
σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες διαθέτουν τέτοια ρύθμιση, και με τον τρόπο 
αυτό χάνονται θέσεις εργασίας στην Κοινότητα. Δεδομένου ότι διεθνώς η ανάπτυξη 
φαρμακευτικών προϊόντων γενικής χρήσης κατά τη διάρκεια της προστασίας από δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, δεν μειώνεται εκ των πραγμάτων η μέσω του 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας προστασία των κατόχων των δικαιωμάτων. Η προσθήκη συμφωνεί 
με την οδηγία 2004/27/ΕΚ που επίσης προβλέπει την εισαγωγή διάταξης "Bolar". 
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