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KURZE BEGRÜNDUNG

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.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval rahvusvahelise 
kaubanduse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek1 Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 6

6) Kuna käesoleva määruse alusel sätestatud 
sundlitsentsimissüsteem on ette nähtud 
tervisekaitseprobleemide lahendamiseks, 
tuleb seda kasutada heauskselt. Seda ei tohi 
kasutada esmajärjekorras muude 
eesmärkide saavutamiseks ega ainult 
kaubanduslikul eesmärgil.

6) Kuna käesoleva määruse alusel sätestatud 
sundlitsentsimissüsteem on ette nähtud 
tervisekaitseprobleemide lahendamiseks, 
tuleb seda kasutada heauskselt. Seda ei tohi 
kasutada mingil juhul muude eesmärkide 
saavutamiseks ega ainult kaubanduslikul 
eesmärgil.

  
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 7

7) Käesoleva määruse alusel valmistatud 
tooted peavad jõudma vajajateni ning neid 
ei tohi kõrvale suunata neist, kellele need 
olid ette nähtud. Käesoleva määruse alusel 
väljastatud sundlitsentsidega tuleb seega 
kehtestada selged tingimused litsentsisaajale, 
mis käsitleb tegevusi, mille suhtes litsents 
kehtib, litsentsi alusel toodetud 
farmaatsiatoodete identifitseerimist ning 
riike, kuhu need tooted imporditakse.

7) Käesoleva määruse alusel valmistatud 
tooted tohivad jõuda ainult vajajateni ning 
neid ei tohi kõrvale suunata neist, kellele 
need olid ette nähtud. Sundlitsentside 
väljastamisega käesoleva määruse alusel 
tuleb seega kehtestada selged tingimused 
litsentsisaajale, mis käsitleb tegevusi, mille 
suhtes litsents kehtib, litsentsi alusel 
toodetud farmaatsiatoodete identifitseerimist 
ning riike, kuhu need tooted imporditakse.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 8

8) Tuleb sätestada tollitegevus välispiiridel, 
et käsitleda sundlitsentsi alusel ekspordiks 
toodetud ja müüdud tooteid, mida isik 
soovib ühenduse territooriumile taas sisse 
vedada.

8) Tuleb sätestada usaldusväärne
tollitegevus välispiiridel, et käsitleda 
sundlitsentsi alusel ekspordiks toodetud ja 
müüdud ebaseaduslike toodete tootjaid ja 
müüjaid, mida isik soovib ühenduse 
territooriumile taas sisse vedada.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 9

9) Et vältida ületootmise hõlbustamist ja 
võimalikku toodete levitamist, peaksid 
pädevad asutused arvestama samade toodete 
ja riikide olemasolevaid sundlitsentse ning 
taotleja poolt samaaegselt esitatud taotlusi.

9) Et vältida ületootmise hõlbustamist ja 
võimalikku toodete levitamist, peaksid 
pädevad asutused arvestama samade toodete 
ja riikide olemasolevaid sundlitsentse ning 
taotleja poolt samaaegselt esitatud taotlusi. 
Selleks vajalikud andmevahetusvõrgud 
tuleb luua, kui neid ei ole veel olemas.

Muudatusettepanek 5
Artikli 1 esimene lõik

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sundlitsentside andmise tingimused, mis 
käsitlevad patente ja täiendava kaitse 

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sundlitsentside andmise tingimused, mis 
käsitlevad patente ja täiendava kaitse 
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tunnistusi farmaatsiatoodete valmistamiseks 
ja müügiks, kui niisugused tooted on 
mõeldud ekspordiks abikõlblikesse 
tervishoiuprobleemidega WTO 
liikmesriikidesse.

tunnistusi farmaatsiatoodete valmistamiseks 
ja müügiks, kui niisugused tooted on 
mõeldud ekspordiks abikõlblikesse 
tervishoiuprobleemidega WTO 
liikmesriikidesse ja muudesse 
abivajavatesse riikidesse.

Begründung

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

Muudatusettepanek 6
Artikli 1 teine lõik

Liikmesriigid annavad sundlitsentsi igale 
inimesele, kes esitab taotluse kooskõlas 
artikliga 5 ja vastavalt artiklites 6–9
sätestatud tingimustele.

Liikmesriigid annavad sundlitsentsi igale 
inimesele, kes esitab taotluse kooskõlas 
artikliga 5 ja vastavalt artiklites 5–8 
sätestatud tingimustele, välja arvatud juhul, 
kui õiguse valdaja suudab tõendada, et 
sundlitsentsi kasutatakse teiste eesmärkide, 
eriti ainult kaubanduslike eesmärkide 
saavutamiseks.

Begründung

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

Muudatusettepanek 7
Artikli 2 punkt c a (uus)

c a) muu abivajav riik – kõik ÜRO 
ametlikku vähimarenenud maade 
nimekirja kuuluvad vähimarenenud maad.

Begründung

Die eingefügte Ergänzung definiert diejenigen Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
aber dennoch zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõige 1 a (uus)
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1 a) Abikõlblikud on lisaks muud 
abivajavad riigid, kes ei ole WTO liikmed, 
kui
(a) neil on õigus saada ametlikku 
arenguabi Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni määratluse järgi ja
(b) nad kuulutavad välja riikliku 
kriisiolukorra või muud erakordse 
hädaolukorra asjaolud ning
(c) nimetavad täpselt ühe kindla ravimi 
nimetuse ja koguse, mida nad vajavad 
kriisiolukorrast väljatulemiseks.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 lõige 2

2. Kui sundlitsentsi taotlev isik esitab 
taotlused pädevatele asutustele sama toote 
kohta rohkem kui ühes liikmesriigis, peab ta 
taotluses selle ära märkima koos koguste ja 
asjassepuutuvate importivate WTO 
liikmetega.

2. Kui sundlitsentsi taotlev isik esitab 
taotlused pädevatele asutustele sama toote 
kohta rohkem kui ühes liikmesriigis, peab ta 
taotluses selle ära märkima koos koguste ja 
asjassepuutuvate importivate WTO 
liikmetega või muude abivajavate riikidega.

Begründung

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

Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõike 3 punkt e

e) importiv WTO liige või liikmed; e) importiv WTO liige või liikmed või muu 
abivajav riik või muud abivajavad riigid;
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Begründung

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

Muudatusettepanek 11
Artikli 5 lõike 3 punkt g

g) tõendid importiva WTO liikme pädeva 
asutuse esitatud erinõude kohta taotlejale 
ning nõutud toote kogus.

g) tõendid importiva WTO liikme või muu 
abivajava riigi pädeva asutuse esitatud 
erinõude kohta taotlejale ning nõutud toote 
kogus.

Begründung

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

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõige 4

4. Pädev asutus võib taotluse tõhusaks 
läbivaatamiseks lisaks ette näha vormi- või 
haldusnõudeid.

4. Pädev asutus võib taotluse tõhusaks 
läbivaatamiseks lisaks ette näha vormi- või 
haldusnõudeid. Need nõuded peavad olema 
minimaalsed ja ei tohi taotluse käsitlemist 
tarbetult aeglustada.

Begründung

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

Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõige 4 a (uus)

4 a. Pädev asutus teavitab õiguse valdajat 
sundlitsentsi taotlusest 14 päeva jooksul. 

Begründung

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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Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõige 2

2. Pädev asutus kontrollib, et taotluses 
esitatud toote kogus ei ületaks importiva(te) 
WTO liikme(te) WTOle esitatud kogust ning 
et arvestades muid ühenduses nõutavaid 
sundlitsentse, ei ületaks importiva WTO 
liikme jaoks tootmiseks lubatud toote 
üldkogus märkimisväärselt vastava liikme
poolt WTOle teavitatud kogust.

2. Pädev asutus kontrollib, et taotluses 
esitatud toote kogus ei ületaks importiva(te) 
WTO liikme(te) WTOle esitatud kogust ning 
et arvestades muid ühenduses nõutavaid 
sundlitsentse, ei ületaks importiva WTO 
liikme jaoks tootmiseks lubatud toote 
üldkogus tema poolt WTOle teatatud
kogust.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 15
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a) Pädev asutus tagab, et lõikeid 1 ja 2 
kohaldatakse vastavalt iga muu abivajava 
riigi suhtes, nii et need riigid saaksid 
samadel nendes lõigetes sätestatud 
tingimustel nagu WTO liikmesriigid esitada 
sundlitsentsi taotluse.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 esimene lõik

Taotleja peab esitama pädevat asutust 
rahuldavad tõendid, et ta on teinud 
jõupingutusi õiguse valdajalt volituse 
saamiseks mõistlike äritingimuste piires ning 
need jõupingutused ei ole vilja kandnud 
mõistliku aja jooksul.

Taotleja peab esitama pädevat asutust 
rahuldavad tõendid, et ta on teinud 
jõupingutusi õiguse valdajalt volituse 
saamiseks mõistlike äritingimuste piires ning 
need jõupingutused ei ole vilja kandnud 60 
päeva jooksul.
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Begründung

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

Muudatusettepanek 17
Artikli 7 teine lõik

Mõistliku aja määramisel tuleb arvesse 
võtta asjaolu, kas importiv WTO liige on 
välja kuulutanud riikliku kriisiolukorra või 
muud äärmiselt pakilised asjaolud.

kustutatud

Begründung

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.

Muudatusettepanek 18
Artikli 8 lõige 1

1. Antav litsents on mitteainuõiguslik ja ei 
ole võõrandatav. Litsents sisaldab järgmisi
eritingimusi, mida litsentsisaaja peab täitma:

1. Antav litsents on mitteainuõiguslik ja ei 
ole võõrandatav. Litsents sisaldab lõigetes 2 
kuni 9 sätestatud eritingimusi, mida 
litsentsisaaja peab täitma:

Begründung

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

Muudatusettepanek 19
Artikli 8 lõige 2

2. Litsentsi alusel toodetud patenteeritud 
toote (toodete) kogus ei tohi ületada 
taotluses viidatud importivale WTO liikmele 
või liikmetele vajalikku kogust.

2. Litsentsi alusel toodetud patenteeritud 
toote (toodete) kogus ei tohi ületada 
taotluses viidatud importivale WTO liikmele 
või liikmetele või muule abivajavale riigile 
või muudele abivajavatele riikidele 
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vajalikku kogust.

Begründung

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

Muudatusettepanek 20
Artikli 8 lõige 3

3. Litsents on piiratud kõnesoleva toote 
tootmise ja müügiga ekspordiks taotluses 
näidatud WTO liikmele või liikmetele. 
Sundlitsentsi alusel valmistatud toodet ei 
tohi pakkuda müügiks ega viia turule 
muudes riikides kui taotluses näidatud WTO 
liige või liikmed.

3. Litsents on piiratud kõnesoleva toote 
tootmise ja müügiga ekspordiks taotluses 
näidatud WTO liikmele või liikmetele või 
muule abivajavale riigile või muudele 
abivajavatele riikidele. Sundlitsentsi alusel 
valmistatud toodet ei tohi pakkuda müügiks 
ega viia turule muudes riikides kui taotluses 
näidatud WTO liige või liikmed või muu 
abivajav riik või muud abivajavad riigid.

Begründung

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

Muudatusettepanek 21
Artikli 8 lõige 4

4. Litsentsi alusel valmistatud tooted peavad 
kooskõlas käesoleva määrusega olema 
selgelt tähistatud erimärgistuse või -sildiga. 
Tooted peavad olema eristatavad õiguse 
valdaja toodetutest eripakendi abil. Pakendil 
ning kaasneval infolehel peab olema 
tähistus, et selle toote suhtes kehtib 
käesoleva määruse alusel sundlitsents, 
pädeva asutuse nimi ja identifitseeriv 
viitenumber ning selgitus, et toode on ette 
nähtud ekspordiks ja müügiks vastavasse 
importivasse WTO liikmesriiki või 
importivatesse WTO liikmesriikidesse. 
Tooted peavad olema tähistatud ka 
erivärviga või peab neil olema erikuju, juhul 
kui taotleja ei tõenda, et niisugune eristus 
pole võimalik või mõjutab märkimisväärselt 

4. Litsentsi alusel valmistatud tooted peavad 
kooskõlas käesoleva määrusega olema 
selgelt tähistatud erimärgistuse või -sildiga. 
Tooted peavad olema eristatavad õiguse 
valdaja toodetutest või müüdavatest 
eripakendi abil. See puudutab kõiki kohti, 
kus litsentsi alusel valmistatud toodet 
turustatakse. Pakendil ning kaasneval 
infolehel peab olema tähistus, et selle toote 
suhtes kehtib käesoleva määruse alusel 
sundlitsents, pädeva asutuse nimi ja 
identifitseeriv viitenumber ning selgitus, et 
toode on ette nähtud ekspordiks ja müügiks 
vastavasse importivasse WTO liikmesriiki 
või importivatesse WTO liikmesriikidesse 
või muusse abivajavasse riiki või muudesse 
abivajavatesse riikidesse. Tooted peavad 
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hinda. olema tähistatud ka erivärviga või peab neil 
olema erikuju, juhul kui taotleja ei tõenda, et 
niisugune eristus pole võimalik või mõjutab 
märkimisväärselt hinda.

Begründung
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.

Muudatusettepanek 22
Artikli 8 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatus

5. Enne taotluses viidatud importivale WTO 
liikmele või liikmetele saatmist peab 
litsentsisaaja veebilehele üles panema 
järgmise teabe:

5. Enne taotluses viidatud importivale WTO 
liikmele või liikmetele või muule 
abivajavale riigile või muudele 
abivajavatele riikidele saatmist peab 
litsentsisaaja veebilehele üles panema 
järgmise teabe:

Begründung

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.

Muudatusettepanek 23
Artikli 8 lõike 5 esimese lõigu punkt a 

a) litsentsi alusel tarnitav kogus ning WTO 
liikmed, kuhu need tarnitakse

a) litsentsi alusel tarnitav kogus ning WTO 
liikmed või muud abivajavad riigid, kuhu 
need tarnitakse

Begründung

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 
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sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.

Muudatusettepanek 24
Artikli 8 lõike 5 teine lõik 

Veebilehe aadress edastatakse pädevale 
asutusele.

Veebilehe aadress teatatakse pädevale 
asutusele, komisjonile ja õiguse valdajatele.
Komisjon avaldab aadressi oma kesksel 
veebilehel.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 25
Artikli 8 lõige 6

6. Kui sundlitsentsialune toode 
(sundlitsentsialused tooted) on patenteeritud 
taotluses viidatud importivates WTO 
liikmesriikides, võib toodet (tooteid) 
eksportida vaid siis, kui need riigid on 
toodete impordiks ja müügiks väljastanud 
sundlitsentsi.

6. Kui sundlitsentsialune toode 
(sundlitsentsialused tooted) on patenteeritud 
taotluses viidatud importivates WTO 
liikmesriikides või muudes abivajavates 
riikides, võib toodet (tooteid) eksportida 
vaid siis, kui need riigid on toodete 
impordiks ja müügiks väljastanud 
sundlitsentsi.

Begründung

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

Muudatusettepanek 26
Artikli 8 lõige 7

7. Litsentsisaaja peab täielikku ja täpset 
raamatupidamis- ja äridokumentatsiooni 
kõigist valmistatud toodete kogustest ning 

7. Litsentsisaaja peab täielikku ja täpset 
raamatupidamis- ja äridokumentatsiooni 
kõigist valmistatud toodete kogustest ning 
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muudest sellega seotud tehingutest. 
Litsentsisaaja tagab juurdepääsu neile 
raamatupidamis- ja äridokumentidele 
osapoolte kokkuleppel või muul viisil 
pädeva asutuse poolt määratud sõltumatu 
isiku nõudel, mille ainueesmärgiks on 
kontrollida litsentsi tingimuste, eriti toodete 
lõpliku sihtpunktiga seotud tingimuste 
täitmist.

muudest sellega seotud tehingutest. 
Litsentsisaaja tagab juurdepääsu neile 
raamatupidamis- ja äridokumentidele õiguse 
valdaja ja osapoolte kokkuleppel või muul 
viisil pädeva asutuse poolt määratud 
sõltumatu isiku nõudel, mille 
ainueesmärgiks on kontrollida litsentsi 
tingimuste, eriti toodete lõpliku sihtpunktiga 
seotud tingimuste täitmist.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 27
Artikli 8 lõige 8

8. Litsentsisaajalt nõutakse tõendite 
esitamist toote ekspordi kohta 
ekspordideklaratsiooni kaudu, mida kinnitab 
asjaomane tolliasutus, ning tõendite 
esitamist impordi või turuleviimise kohta, 
mida kinnitab importiva WTO liikme asutus, 
ning niisugust dokumentatsiooni tuleb 
säilitada vähemalt kolm aastat. Vajaduse 
korral tuleb see tõendusmaterjal esitada 
pädevale asutusele.

8. Litsentsisaajalt nõutakse tõendite 
esitamist toote ekspordi kohta 
ekspordideklaratsiooni kaudu, mida kinnitab 
asjaomane tolliasutus, ning tõendite 
esitamist impordi või turuleviimise kohta, 
mida kinnitab importiva WTO liikme või 
muu abivajava riigi asutus, ning niisugust 
dokumentatsiooni tuleb säilitada vähemalt 
kolm aastat. Vajaduse korral tuleb see 
tõendusmaterjal esitada pädevale asutusele. 
Hiljemalt 14 päeva pärast ekspordi 
toimumist tuleb ka asjaomasele õiguse 
valdajale tagada nõudel võimalus 
dokumentidega tutvuda.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 28
Artikli 8 lõige 9

9. Litsentsisaaja vastutab õiguse valdajale 
kohase tasu maksmise eest, mille määrab 

9. Litsentsisaaja vastutab õiguse valdajale 
kohase tasu maksmise eest, mille määrab 
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pädev asutus, arvestades asjakohas(t)ele 
importiva(te)le WTO liikme(te)le litsentsiga 
antud kasutamise majanduslikku väärtust.

pädev asutus, arvestades asjakohas(t)ele 
importiva(te)le WTO liikme(te)le või muule 
abivajavale riigile või muudele 
abivajavatele riikidele litsentsiga antud 
kasutamise majanduslikku väärtust. 
Määramisel võtab pädev asutus lisaks 
arvesse importiva WTO liikme kohta ÜRO 
inimarengu indeksis (HDI).

Begründung

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

Muudatusettepanek 29
Artikli 10 lõike 1 teise lõigu punkt f a (uus)

f a) artikli 8 lõikes 4 nimetatud tunnused, 
mille poolest litsentsi alusel valmistatud 
tooted erinevad õiguse valdaja 
valmistatutest.

Begründung

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

Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

Komisjon loob pädevate asutuste, õiguse 
valdajate ja taotlejate vaheliseks 
andmevahetuseks keskse veebilehe, kus 
avaldatakse vajalikud andmed.

Muudatusettepanek 31
Artikli 11 lõige 2

2. Lõige 1 ei kehti taasekspordi puhul 
taotluses viidatud importivasse WTO 
liikmesriiki, mis on märgitud toote pakendil 
ja dokumentatsioonil, või transiidi- või 
tollilaoprotseduuri alusel vabatsooni või 

2. Lõige 1 ei kehti taasekspordi puhul 
taotluses viidatud importivasse WTO 
liikmesriiki või muusse abivajavasse riiki, 
mis on märgitud toote pakendil ja 
dokumentatsioonil, või transiidi- või 
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vabalattu paigutamisel WTO liikmesriiki 
taaseksportimise eesmärgil.

tollilaoprotseduuri alusel vabatsooni või 
vabalattu paigutamisel WTO liikmesriiki või 
muusse abivajavasse riiki taaseksportimise 
eesmärgil.

Begründung

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

Muudatusettepanek 32
Artikli 12 lõige 1

1. Kui on alust kahtlustada, et vastupidiselt 
artikli 11 lõikele 1 imporditakse 
sundlitsentsi alla kuuluvaid tooteid 
ühendusse, peatab toll nende toodete vabasse 
ringlusse laskmise või peab need kinni 
seniks, kui on saadud asjaomaste siseriiklike
ametiasutuste otsus kauba iseloomu kohta. 
Peatamise või kinnipidamise aeg ei tohi 
ületada 10 tööpäeva, välja arvatud 
erijuhtudel, kui tähtaega võib pikendada 
kuni 10 tööpäeva võrra. Nimetatud tähtaja 
möödumisel tuleb tooted vabastada, kui kõik 
tolliformaalsused on täidetud.

1. Kui on alust kahtlustada, et vastupidiselt 
artikli 11 lõikele 1 imporditakse 
sundlitsentsi alla kuuluvaid tooteid 
ühendusse, peatab toll nende toodete vabasse 
ringlusse laskmise või peab need kinni 
seniks, kui on saadud asjaomaste 
ametiasutuste otsus kauba iseloomu kohta. 
Pädeval asutusel on õigus omal algatusel 
või õiguse valdaja või litsentsisaaja 
põhjendatud nõudmisel kontrollida, kas 
sellised kahtlused on olemas. Peatamise või 
kinnipidamise aeg ei tohi ületada 10 
tööpäeva, välja arvatud erijuhtudel, kui 
tähtaega võib pikendada kuni 10 tööpäeva 
võrra. Nimetatud tähtaja möödumisel tuleb 
tooted vabastada, kui kõik tolliformaalsused 
on täidetud.

Begründung

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

Muudatusettepanek 33
Artikli 12 lõige 2

2. Asjaomast siseriiklikku ametiasutust ning 
asjaomaste toodete tootjat või eksportijat 
teavitatakse viivitamata toodete vabasse 
ringlusse laskmise peatamisest või toodete 
kinnipidamisest ning neile antakse kogu 
kõnealuste toodete kohta olemasolev teave. 

2. Asjaomast ametiasutust ning asjaomaste 
toodete tootjat või eksportijat teavitatakse 
viivitamata toodete vabasse ringlusse 
laskmise peatamisest või toodete 
kinnipidamisest ning neile antakse kogu 
kõnealuste toodete kohta olemasolev teave. 
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Arvesse võetakse siseriiklikke isikuandmete 
ning kaubandus- ja tööstussaladuse kaitset 
ning kutse- ja haldusalast konfidentsiaalsust 
käsitlevaid norme. Importijale ja vajaduse 
korral eksportijale antakse igakülgne 
võimalus esitada asjaomasele siseriiklikule
ametiasutusele andmed, mida ta toote puhul 
vajalikuks peab.

Arvesse võetakse siseriiklikke isikuandmete 
ning kaubandus- ja tööstussaladuse kaitset 
ning kutse- ja haldusalast konfidentsiaalsust 
käsitlevaid norme. Importijale ja vajaduse 
korral eksportijale antakse igakülgne 
võimalus esitada asjaomasele ametiasutusele 
andmed, mida ta toote puhul vajalikuks 
peab.

Begründung

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

Muudatusettepanek 34
Artikli 12 lõige 4

4. Kui asjaomane siseriiklik ametiasutus 
leiab, et eesmärgiks oli toodete, mille 
vabasse ringlusse laskmine on peatatud või 
mille toll on kinni pidanud, import 
ühendusse vastupidiselt artikli 11 lõike 1 
keelule, tagab vastav asutus nende toodete 
konfiskeerimise ja kõrvaldamise vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele. Need 
protseduurid toimuvad importija kulul. Kui 
importijalt ei ole võimalik neid kulusid välja 
nõuda, võib need vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele välja nõuda mõnelt teiselt 
isikult, kes ebaseadusliku impordi katse eest 
vastutab.

4. Kui asjaomane ametiasutus leiab, et 
eesmärgiks oli toodete, mille vabasse 
ringlusse laskmine on peatatud või mille toll 
on kinni pidanud, import ühendusse 
vastupidiselt artikli 11 lõike 1 keelule, tagab 
vastav asutus nende toodete konfiskeerimise 
ja kõrvaldamise vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele. Need protseduurid toimuvad 
importija kulul. Kui importijalt ei ole 
võimalik neid kulusid välja nõuda, võib need 
vastavalt siseriiklikele õigusaktidele välja 
nõuda mõnelt teiselt isikult, kes 
ebaseadusliku impordi katse eest vastutab.

Begründung

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

Muudatusettepanek 35
Artikli 12 lõige 5

5. Kui pärast asjaomase siseriikliku
ametiasutuse poolset järelkontrolli leitakse, 
et tooted, mille vabasse ringlusse lubamine 
on peatatud või mis on tollis kinni peetud, ei 
riku artikli 11 lõike 1 keeldu, annab toll 

5. Kui pärast asjaomase ametiasutuse poolset 
järelkontrolli leitakse, et tooted, mille 
vabasse ringlusse lubamine on peatatud või 
mis on tollis kinni peetud, ei riku artikli 11 
lõike 1 keeldu, annab toll tooted 
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tooted kaubasaajale välja, juhul kui kõik 
tolliformaalsused on täidetud.

kaubasaajale välja, juhul kui kõik 
tolliformaalsused on täidetud.

Begründung

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

Muudatusettepanek 36
Artikli 12 lõige 6

6. Asjaomane siseriiklik ametiasutus 
teavitab komisjoni kõikidest käesoleva 
määruse alusel tehtud otsustest.

6. Asjaomane ametiasutus teavitab 
komisjoni kõikidest käesoleva määruse 
alusel tehtud otsustest.

Begründung

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

Muudatusettepanek 37
Artikli 16 lõige 1

1. Kui sundlitsentsi taotlus puudutab 
kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ artikliga 6 
lubatud ravimit, ei kohaldata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 24 lõigete 4 ja 5 ning 
artikli 14 lõigete 4 ja 5 sätteid.

kustutatud

Selle lõike kohandamise eesmärgil ja 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 10 lõike 1 
erandi kohaselt ei nõuta taotlejalt 
prekliiniliste katsete ja kliiniliste uuringute 
tulemuste esitamist, kui ta suudab näidata, 
et asjaomane toode on võrdlusravimi 
variant, mis on lubatud nimetatud direktiivi 
artikli 6 kohaselt või määruse (EÜ) nr 
726/2004 artikli 3 kohaselt.

Begründung

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.

Muudatusettepanek 38
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
Patendi mõju ei laiene patenteeritud 
uuenduse tootmisele, ladustamisele, 
kasutamisele ka kliinilisteks katseteks või 
müügile, kui need tegevused toimuvad 
ainult sundlitsentsi saamise eesmärgil 
käesoleva määruse tähenduses. Käesolev ei 
piira artikli 16 kohaldamist.

Begründung

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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