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LYHYET PERUSTELUT

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pitää myönteisenä 
komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansanterveysongelmista 
kärsiviin maihin vietävien lääkkeiden valmistusta koskeviin patentteihin liittyvästä 
pakkolisensoinnista.

Vaikka vakavia kansanterveysongelmia, joita vastaan maailman vähiten kehittyneet maat 
joutuvat kamppailemaan, ei voitaisikaan pakkolisensioinnin avulla ratkaista, niitä voidaan 
ainakin lieventää.

Komission ehdotuksessa pyritään tasapuolisesti ottamaan huomioon toisaalta apua 
tarvitsevien maiden tarpeet ja toisaalta patentinhaltijoiden etujen suojelu.

Kansanterveysongelmien kanssa vastatusten eivät kuitenkaan joudu vain WTO:n jäsenmaat, 
vaan myös muille kehittymättömille maille on annettava mahdollisuus kohtuuhintaisten 
lääkkeiden saantiin.

Tällöin ei saa unohtaa, että pakkolisensointi on vakava puuttuminen patentinhaltijan
omistusoikeuteen. Siksi patentinhaltijat on otettava mukaan asetuksella perustetun 
pakkolisensointijärjestelmän vilpittömän käytön valvontaan. Siihen tarvittavien tietojen saanti 
on varmistettava.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Koska tällä asetuksella perustettavan 
pakkolisensointijärjestelmän avulla pyritään 
ratkaisemaan kansanterveysongelmia, sitä 
olisi käytettävä vilpittömässä mielessä. Sitä 
ei saisi käyttää tarkoituksiin, jotka liittyvät 
ensisijaisesti muiden, etenkin puhtaasti 
kaupallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

(6) Koska tällä asetuksella perustettavan 
pakkolisensointijärjestelmän avulla pyritään 
ratkaisemaan kansanterveysongelmia, sitä 
on käytettävä vilpittömässä mielessä. Sitä ei 
saa missään tapauksessa käyttää 
tarkoituksiin, jotka liittyvät ensisijaisesti 
muiden, etenkin puhtaasti kaupallisten 
tavoitteiden saavuttamiseen.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Tämän asetuksen nojalla valmistettujen 
tuotteiden olisi päädyttävä niitä tarvitsevien 
käyttöön eivätkä ne saisi kulkeutua muualle. 
Tämän asetuksen mukaisesti myönnettyihin 
pakkolisensseihin olisi sen vuoksi liitettävä 
selkeät lisenssinhaltijalle asetettavat 
vaatimukset, jotka koskevat lisenssin 
kattamia toimia, lisenssillä valmistettujen 
lääkkeiden tunnistamista ja maita, joihin 
kyseisiä tuotteita viedään.

(7) Tämän asetuksen nojalla valmistettujen 
tuotteiden on päädyttävä vain niitä 
tarvitsevien käyttöön eivätkä ne saa
kulkeutua muualle. Tämän asetuksen 
mukaiseen pakkolisenssien myöntämiseen 
on sen vuoksi liitettävä selkeät 
lisenssinhaltijalle asetettavat vaatimukset, 
jotka koskevat lisenssin kattamia toimia, 
lisenssillä valmistettujen lääkkeiden 
tunnistamista ja maita, joihin kyseisiä 
tuotteita viedään.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Olisi säädettävä tullin käsittelytoimista 
ulkorajoilla sellaisten tapausten varalta, että 
pakkolisenssillä vientiä varten valmistettuja
ja myytyjä tuotteita yritetään tuoda 
uudelleen yhteisön alueelle.

(8) On säädettävä luotettavista tullin 
käsittelytoimista ulkorajoilla, niin että 
voidaan ryhtyä toimiin sellaisten 
pakkolisenssillä vientiä varten 
valmistettujen ja myytyjen tuotteiden 
tuottajia ja myyjiä vastaan, joita yritetään 
tuoda uudelleen yhteisön alueelle.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
ylituotannon suosimisen ja tuotteiden 
mahdollisen muualle kulkeutumisen 
välttämiseksi otettava huomioon jo 
myönnetyt samaa tuotetta ja samoja maita 
koskevat pakkolisenssit sekä hakijan 
ilmoittamat rinnakkaishakemukset.

(9) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
ylituotannon suosimisen ja tuotteiden 
mahdollisen muualle kulkeutumisen 
välttämiseksi otettava huomioon jo 
myönnetyt samaa tuotetta ja samoja maita 
koskevat pakkolisenssit sekä hakijan 
ilmoittamat rinnakkaishakemukset. Tätä 
varten tarvittavat tietojenvaihtoverkot on 
luotava, ellei niitä jo ole olemassa.

Tarkistus 5
1 artiklan 1 kohta
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Tässä asetuksessa vahvistetaan menettely, 
jota noudatetaan lääkkeiden valmistusta ja 
myyntiä koskeviin patentteihin ja 
lisäsuojatodistuksiin liittyviä pakkolisenssejä 
myönnettäessä, kun kyseiset tuotteet on 
tarkoitettu vietäviksi 
kansanterveysongelmista kärsiviin 
hyväksyttyihin WTO:n jäsenvaltioihin.

Tässä asetuksessa vahvistetaan menettely, 
jota noudatetaan lääkkeiden valmistusta ja 
myyntiä koskeviin patentteihin ja 
lisäsuojatodistuksiin liittyviä pakkolisenssejä 
myönnettäessä, kun kyseiset tuotteet on 
tarkoitettu vietäviksi 
kansanterveysongelmista kärsiviin 
hyväksyttyihin WTO:n jäsenvaltioihin ja 
muihin avun tarpeessa oleviin maihin.

Perustelu

Täydennyksellä selvennetään, että myös muut kuin WTO:n jäsenmaat on laskettava apuun 
oikeutetuiksi maiksi.

Tarkistus 6
1 artiklan 2 kohta

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
pakkolisenssi kaikille hakijoille, jotka 
tekevät hakemuksen 5 artiklan mukaisesti, 
kunhan 5–8 artiklassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät.

Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
pakkolisenssi kaikille hakijoille, jotka 
tekevät hakemuksen 5 artiklan mukaisesti, 
kunhan 5–8 artiklassa vahvistetut 
edellytykset täyttyvät, paitsi jos 
oikeudenhaltija voi osoittaa, että 
pakkolisenssiä käytetään muihin 
tarkoituksiin, muun muassa erityisesti 
puhtaasti kaupallisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Tällä täydennyksellä annetaan lisenssinmyöntäjille mahdollisuus laajaan valvontaan ja 
mahdollistetaan lisäksi se, että nämä voivat etukäteen paljastaa lisenssinhaltijoiden 
mahdolliset väärinkäyttöaikomukset.

Tarkistus 7
2 artiklan 3 a alakohta (uusi)

(3 a) "muulla avun tarpeessa olevalla 
maalla" kaikkia YK:n vähiten 
kehittyneiden maiden luetteloon sisältyviä 
vähiten kehittyneitä maita.

Perustelu

Täydennyksellä määritellään ne maat, jotka eivät ole WTO:n jäseniä, mutta jotka on kuitenkin 
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luettava kuuluviksi apuun oikeutettuihin maihin.

Tarkistus 8
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

Apuun oikeutettuja ovat myös muut avun 
tarpeessa olevat maat, jotka eivät ole 
WTO:n jäsenmaita, mikäli
(a) niillä on oikeus saada virallista 
kehitysapua taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön mittapuiden 
mukaisesti
(b) ne ilmoittavat kansallisesta hätätilasta 
tai muista poikkeuksellisen hädänalaisista 
olosuhteista
(c) ne mainitsevat tietyn lääkkeen nimen ja 
määrän, jonka ne tarvitsevat hätätilan 
voittamiseksi.

Perustelu

Täydennyksellä laajennetaan apuun oikeutettujen maiden määrää YK:n kansainvälisten 
säännösten mukaisesti koskemaan myös niitä avun tarpeessa olevia maita, jotka eivät ole 
WTO:n jäseniä. Myös näillä mailla olisi tiettyjen lisäehtojen täyttyessä oltava oikeus apuun.

Tarkistus 9
5 artiklan 2 kohta

2. Jos pakkolisenssin hakija tekee samaa 
tuotetta koskevan hakemuksen useamman 
kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, hänen on ilmoitettava siitä 
kussakin hakemuksessa ja täsmennettävä 
kyseeseen tulevat tuotemäärät ja WTO:n 
tuojajäsenet.

2. Jos pakkolisenssin hakija tekee samaa 
tuotetta koskevan hakemuksen useamman 
kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille, hänen on ilmoitettava siitä 
kussakin hakemuksessa ja täsmennettävä 
kyseeseen tulevat tuotemäärät ja WTO:n 
tuojajäsenet tai muut avun tarpeessa olevat 
maat.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 10
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5 artiklan 3 kohdan e alakohta

(e) WTO:n tuojamaat (e) WTO:n tuojamaat tai muut avun 
tarpeessa olevat maat

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 11
5 artiklan 3 kohdan g alakohta

(g) osoitus WTO:n tuojamaan valtuutettujen 
edustajien hakijalle esittämästä asiaa 
koskevasta pyynnöstä sekä tiedot 
tarvittavasta tuotemäärästä.

(g) osoitus WTO:n tuojamaan tai muun 
avun tarpeessa olevan maan valtuutettujen 
edustajien hakijalle esittämästä asiaa 
koskevasta pyynnöstä sekä tiedot 
tarvittavasta tuotemäärästä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 12
5 artiklan 4 kohta

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
hakemuksen käsittelyn tehostamiseksi 
määrätä myös muita muodollisia tai 
hallinnollisia vaatimuksia.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
hakemuksen käsittelyn tehostamiseksi 
määrätä myös muita muodollisia tai 
hallinnollisia vaatimuksia. Vaatimukset on 
pidettävä mahdollisimman alhaisina 
eivätkä ne saa viivästyttää hakemuksen 
käsittelyä.

Perustelu

Tarkistuksella taataan, että pakkolisenssien myöntämistä ei viivästytetä toimivaltaisten 
viranomaisten määräämillä tarpeettomilla vaatimuksilla.

Tarkistus 13
5 artiklan 4 a kohta (uusi)
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4 a. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa 
oikeudenhaltijalle pakkolisenssin 
myöntämistä koskevasta hakemuksesta 
14 päivän kuluessa.

Perustelu

Täydennyksellä mahdollistetaan oikeudenhaltijan osallistuminen 
pakkolisensointijärjestelmään alusta alkaen ja sillä vahvistetaan siten oikeudenhaltijan 
asemaa.

Tarkistus 14
6 artiklan 2 kohta

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, ettei hakemuksessa mainitun 
tuotteen määrä ylitä WTO:n tuojamaiden 
WTO:lle ilmoittamaa määrää ja että kun 
otetaan huomioon muut yhteisössä 
myönnetyt pakkolisenssit, millekään WTO:n 
tuojamaalle valmistamista luvan saaneen 
tuotteen kokonaismäärä ei selvästi ylitä 
määrää, jonka kyseinen maa on ilmoittanut 
WTO:lle.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, ettei hakemuksessa mainitun 
tuotteen määrä ylitä WTO:n tuojamaiden 
WTO:lle ilmoittamaa määrää ja että kun 
otetaan huomioon muut yhteisössä 
myönnetyt pakkolisenssit, millekään WTO:n 
tuojamaalle valmistamista luvan saaneen 
tuotteen kokonaismäärä ei ylitä määrää, 
jonka kyseinen maa on ilmoittanut WTO:lle.

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan tämän kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan välinen ristiriita. 
Pakkolisenssillä valmistettujen tuotteiden määrä ei saa ylittää WTO:n ilmoittaman tarpeen 
määrää.

Tarkistus 15
6 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Toimivaltainen viranomainen 
varmistaa, että 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 
vastaavasti kaikkiin muihin avun tarpeessa 
oleviin maihin, niin että nämä maat voivat 
näissä kohdissa mainituin samoin ehdoin 
kuin WTO:n jäsenvaltiot esittää 
hakemuksen pakkolisenssin 
myöntämisestä.
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Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu. Lisäksi sillä selvennetään, etteivät muun avun tarpeessa olevat maat voi 
missään tapauksessa saada pakkolisenssejä muilla ehdoin kuin WTO:n jäsenvaltiot.

Tarkistus 16
7 artiklan 1 kohta

1. Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle osoitus siitä, että hän on 
ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen luvan 
oikeudenhaltijalta kohtuullisin kaupallisin 
ehdoin ja etteivät sellaiset toimenpiteet ole 
johtaneet tulokseen kohtuullisessa ajassa.

1. Hakijan on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle osoitus siitä, että hän on 
ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen luvan 
oikeudenhaltijalta kohtuullisin kaupallisin 
ehdoin ja etteivät sellaiset toimenpiteet ole 
johtaneet tulokseen 60 päivän kuluessa.

Perustelu

Tarkkaan määritellyllä määräajalla poistetaan ilmaukseen "kohtuullinen aika" liittyvä 
oikeudellinen epävarmuus. Kuudenkymmenen päivän määräaika on kohtuullinen 
oikeudenhaltijan suostumuksesta käytäviin neuvotteluihin ja samalla vältetään viivästyksiä 
pakkolisenssin myöntämisessä.

Tarkistus 17
7 artiklan 2 kohta

2. Kohtuullisena pidettävän ajan pituutta 
määriteltäessä on otettava huomioon, onko 
WTO:n tuojajäsen julistanut kansallisen 
hätätilan tai ilmoittanut muista 
äärimmäisen kiireellisistä olosuhteista.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkkaan määritellyllä määräajalla poistetaan ilmaukseen "kohtuullinen aika" liittyvä 
oikeudellinen epävarmuus. Kuudenkymmenen päivän määräaika on kohtuullinen 
oikeudenhaltijan suostumuksesta käytäviin neuvotteluihin ja samalla vältetään viivästyksiä
pakkolisenssin myöntämisessä.

Tarkistus 18
8 artiklan 1 kohta

1. Myönnettävän lisenssin tulee olla 
rajoittamaton, eikä se saa olla 

1. Myönnettävän lisenssin tulee olla 
rajoittamaton, eikä se saa olla 
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luovutettavissa. Lisenssissä on lueteltava 2–
8 kohdassa vahvistetut ehdot, jotka 
lisenssinhaltijan on täytettävä.

luovutettavissa. Lisenssissä on lueteltava 2–
9 kohdassa vahvistetut ehdot, jotka 
lisenssinhaltijan on täytettävä.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että myös kohtuullisen korvauksen maksaminen 
oikeudenhaltijalle kuuluu lisenssinhaltijalle asetettaviin ehtoihin.

Tarkistus 19
8 artiklan 2 kohta

2. Lisenssin nojalla valmistettujen 
patentoitujen tuotteiden määrä ei saa ylittää 
sitä, mikä on tarpeen hakemuksessa 
mainittujen WTO:n tuojamaiden tarpeiden 
täyttämiseksi.

2. Lisenssin nojalla valmistettujen 
patentoitujen tuotteiden määrä ei saa ylittää 
sitä, mikä on tarpeen hakemuksessa 
mainittujen WTO:n tuojamaiden tai muiden 
avun tarpeessa olevien maiden tarpeiden 
täyttämiseksi.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 20
8 artiklan 3 kohta

3. Lisenssi on rajattava tiukasti koskemaan 
asianomaisen tuotteen valmistamista ja 
myyntiä vietäväksi hakemuksessa 
mainittuihin WTO:n tuojamaihin. Mitään 
pakkolisenssin nojalla valmistettua tuotetta 
ei saa tarjota myytäväksi tai saattaa 
markkinoille muissa maissa kuin 
hakemuksessa mainituissa WTO:n 
tuojamaissa.

3. Lisenssi on rajattava tiukasti koskemaan 
asianomaisen tuotteen valmistamista ja 
myyntiä vietäväksi hakemuksessa 
mainittuihin WTO:n tuojamaihin tai muihin 
avun tarpeessa oleviin maihin. Mitään 
pakkolisenssin nojalla valmistettua tuotetta 
ei saa tarjota myytäväksi tai saattaa 
markkinoille muissa maissa kuin 
hakemuksessa mainituissa WTO:n 
tuojamaissa tai muissa avun tarpeessa 
olevissa maissa.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.
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Tarkistus 21
8 artiklan 4 kohta

4. Lisenssin nojalla valmistetut tuotteet on 
yksilöitävä selvästi erityisellä etiketillä tai 
merkinnällä, josta käy ilmi, että tuote on 
valmistettu tämän asetuksen nojalla. 
Tuotteet on erityistä pakkausta käyttämällä 
erotettava oikeudenhaltijan valmistamista 
tuotteista. Tuotteen pakkauksessa ja siihen 
liittyvässä painetussa aineistossa on oltava 
merkintä, että tuotetta koskee tämän 
asetuksen mukainen pakkolisenssi. 
Merkinnästä on käytävä ilmi toimivaltainen 
viranomainen ja mahdollinen yksilöivä 
viitenumero, ja lisäksi on selvästi 
ilmoitettava, että tuote on tarkoitettu 
yksinomaan asianomaisiin WTO:n 
tuojamaihin suuntautuvaa vientiä ja niissä 
tapahtuvaa myyntiä varten. Itse tuotteilla on 
lisäksi oltava erityinen väri tai muoto, ellei 
hakija osoita, ettei tällainen erottelutapa ole 
toteutettavissa tai että se vaikuttaa 
merkittävästi tuotteen hintaan.

4. Lisenssin nojalla valmistetut tuotteet on 
yksilöitävä selvästi erityisellä etiketillä tai 
merkinnällä, josta käy ilmi, että tuote on 
valmistettu tämän asetuksen nojalla. 
Tuotteet on erityistä pakkausta käyttämällä 
erotettava oikeudenhaltijan valmistamista tai 
myymistä tuotteista. Tämä koskee kaikkia 
paikkakuntia, joilla lisenssillä valmistettua 
tuotetta myydään. Tuotteen pakkauksessa ja 
siihen liittyvässä painetussa aineistossa on 
oltava merkintä, että tuotetta koskee tämän 
asetuksen mukainen pakkolisenssi. 
Merkinnästä on käytävä ilmi toimivaltainen 
viranomainen ja mahdollinen yksilöivä 
viitenumero, ja lisäksi on selvästi 
ilmoitettava, että tuote on tarkoitettu 
yksinomaan asianomaisiin WTO:n 
tuojamaihin tai muihin avun tarpeessa 
oleviin maihin suuntautuvaa vientiä ja niissä 
tapahtuvaa myyntiä varten. Itse tuotteilla on 
lisäksi oltava erityinen väri tai muoto, ellei 
hakija osoita, ettei tällainen erottelutapa ole 
toteutettavissa tai että se vaikuttaa 
merkittävästi tuotteen hintaan.

Perustelu

Kaupan toisaalle johtamisen välttämiseksi on tarpeen, että lisenssillä valmistetut tuotteet 
voidaan selvästi erottaa oikeudenhaltijan tuotteista kaikkialla, missä niitä myydään.

Tarkistus 22
8 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan johdantokappale

5. Ennen tuotteitten lähettämistä 
hakemuksessa mainittuihin WTO:n 
hakijamaihin lisenssinhaltijan on julkaistava 
www-sivustolla seuraavat tiedot:

5. Ennen tuotteitten lähettämistä 
hakemuksessa mainittuihin WTO:n 
hakijamaihin tai muihin avun tarpeessa 
oleviin maihin lisenssinhaltijan on 
julkaistava www-sivustolla seuraavat tiedot:

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.
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Pakkolisenssien käytön avoimuuden ja valvonnan edistämiseksi on järkevää ilmoittaa 
verkkosivusta ja sen sisältämistä tiedoista myös oikeudenhaltijalle sekä julkaista osoite 
komission verkkosivulla.

Tarkistus 23
8 artiklan 5 kohdan 1 alakohdan a alakohta

(a) lisenssin nojalla toimitettavat määrät ja 
kohteena olevat WTO:n hakijamaat

(a) lisenssin nojalla toimitettavat määrät ja 
kohteena olevat WTO:n hakijamaat tai muut 
avun tarpeessa olevat maat

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Pakkolisenssien käytön avoimuuden ja valvonnan edistämiseksi on järkevää ilmoittaa 
verkkosivusta ja sen sisältämistä tiedoista myös oikeudenhaltijalle sekä julkaista osoite 
komission verkkosivulla.

Tarkistus 24
8 artiklan 5 kohdan 2 alakohta

Www-sivuston osoite on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Www-sivuston osoite on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle, komissiolle 
ja oikeudenhaltijalle. Komissio julkaisee 
osoitteen verkkosivullaan.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Pakkolisenssien käytön avoimuuden ja valvonnan edistämiseksi on järkevää ilmoittaa 
verkkosivusta ja sen sisältämistä tiedoista myös oikeudenhaltijalle sekä julkaista osoite 
komission verkkosivulla.

Tarkistus 25
8 artiklan 6 kohta

6. Jos pakkolisenssin piiriin kuuluva tuote 
on patentoitu hakemuksessa mainituissa 
WTO:n tuojamaissa, tuotteen vienti voidaan 
sallia vain siinä tapauksessa, että kyseiset 

6. Jos pakkolisenssin piiriin kuuluva tuote 
on patentoitu hakemuksessa mainituissa 
WTO:n tuojamaissa tai muissa avun 
tarpeessa olevissa maissa, tuotteen vienti 
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maat ovat myöntäneet pakkolisenssin 
tuotteen tuontia ja myyntiä varten.

voidaan sallia vain siinä tapauksessa, että 
kyseiset maat ovat myöntäneet 
pakkolisenssin tuotteen tuontia ja myyntiä 
varten.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 26
8 artiklan 7 kohta

7. Lisenssinhaltijan on pidettävä täydellistä 
ja täsmällistä kirjaa kaikista valmistetuista 
tuotemääristä ja kaikesta niillä käydystä 
kaupasta. Lisenssinhaltijan on pyynnöstä 
annettava tämä kirjanpito osapuolten 
sopiman tai muussa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen nimeämän 
riippumattoman henkilön käyttöön 
yksinomaan sen selvittämiseksi, ovatko 
lisenssiehdot täyttyneet etenkin tuotteitten 
lopullisen määränpään osalta.

7. Lisenssinhaltijan on pidettävä täydellistä 
ja täsmällistä kirjaa kaikista valmistetuista 
tuotemääristä ja kaikesta niillä käydystä 
kaupasta. Lisenssinhaltijan on pyynnöstä 
annettava tämä kirjanpito oikeudenhaltijan 
ja osapuolten sopiman tai muussa 
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 
nimeämän riippumattoman henkilön 
käyttöön yksinomaan sen selvittämiseksi, 
ovatko lisenssiehdot täyttyneet etenkin 
tuotteitten lopullisen määränpään osalta.

Perustelu

Avoimuuden ja valvontamahdollisuuksien lisäämiseksi on tarkoituksenmukaista antaa 
lisenssinhaltijan kirjanpito pyynnöstä ja tarvittaessa lisenssin omistavien yritysten ja 
valmistajien käyttöön.

Tarkistus 27
8 artiklan 8 kohta

8. Lisenssinhaltijalta on vaadittava 
todisteeksi tuotteen viennistä asianomaisen 
tulliviranomaisen varmentama vienti-
ilmoitus ja todisteeksi tuotteen 
maahantuonnista tai markkinoille 
saattamisesta WTO:n tuojamaan 
viranomaisen varmentama todistus. 
Lisenssinhaltijan on säilytettävä nämä 
asiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan. 
Asiakirjat on pyynnöstä toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

8. Lisenssinhaltijalta on vaadittava 
todisteeksi tuotteen viennistä asianomaisen 
tulliviranomaisen varmentama vienti-
ilmoitus ja todisteeksi tuotteen 
maahantuonnista tai markkinoille 
saattamisesta WTO:n tuojamaan tai muun 
avun tarpeessa olevan maan viranomaisen 
varmentama todistus. Lisenssinhaltijan on 
säilytettävä nämä asiakirjat vähintään 
kolmen vuoden ajan. Asiakirjat on 
pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle 
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viranomaiselle. Oikeudenhaltijan on 
pyynnöstä viimeistään 14 päivän kuluttua 
viennin toteutumisesta saatava nähdä 
asiakirjat.

Perustelu

Vähiten kehittyneiden maiden määrä ulottuu tarkistuksen 4 mukaisesti yli WTO:n rajojen. 
Jotta valvontaa voidaan parantaa myös valmistajapuolella, on tarkoituksenmukaista antaa 
oikeudenhaltijan käyttöön myös vienti- ja tullausasiakirjat.

Tarkistus 28
8 artiklan 9 kohta

9. Lisenssinhaltijan on maksettava 
oikeudenhaltijalle riittävä korvaus, jonka 
suuruuden toimivaltainen viranomainen on 
määrittänyt ottaen huomioon asianomaisille 
WTO:n tuojamaille lisenssillä hyväksyttyä 
käyttöä vastaavan taloudellisen arvon.

9. Lisenssinhaltijan on maksettava 
oikeudenhaltijalle riittävä korvaus, jonka 
suuruuden toimivaltainen viranomainen on 
määrittänyt ottaen huomioon asianomaisille 
WTO:n tuojamaille tai muille avun 
tarpeessa oleville maille lisenssillä 
hyväksyttyä käyttöä vastaavan taloudellisen 
arvon. Toimivaltainen viranomainen ottaa 
korvauksen määrittelyssä huomioon myös 
WTO:n tuojamaan sijan YK:n inhimillisen 
kehityksen indeksissä (Human 
Development Index – HDI).

Perustelu

Ilmaus "riittävä korvaus" on liian epämääräinen. Viittaus YK:n inhimillisen kehityksen 
indeksiin lisää ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta korvauksen suuruuden määrittelyssä.

Tarkistus 29
10 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan f a alakohta (uusi)

(f a) 8 artiklan 4 kohdassa mainitut 
tunnusmerkit, joiden perusteella lisenssin 
nojalla valmistetut tuotteet eroavat 
oikeudenhaltijan valmistamista tuotteista.

Perustelu

Erottavien tunnusmerkkien ilmoittaminen komissiolle lisää avoimuutta ja auttaa ehkäisemään 
kaupan toisaalle suuntautumista sekä uudelleentuontia.
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Tarkistus 30
10 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio perustaa toimivaltaisten 
viranomaisten, oikeudenhaltijoiden ja 
hakijoiden välistä tietojenvaihtoa varten 
verkkosivun, jolla tarvittavat tiedot 
julkaistaan.

Tarkistus 31
11 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
kyse on tuotteen jälleenviennistä 
hakemuksessa mainittuun ja tuotteen 
pakkauksessa ja siihen liittyvissä 
asiakirjoissa ilmoitettuun WTO:n 
tuojamaahan taikka tuotteen asettamisesta 
passitus- tai tullivarastomenettelyyn taikka 
siirtämisestä vapaa-alueelle tai 
vapaavarastoon kyseiseen WTO:n 
tuojamaahan suuntautuvaa jälleenvientiä 
varten.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos 
kyse on tuotteen jälleenviennistä 
hakemuksessa mainittuun ja tuotteen 
pakkauksessa ja siihen liittyvissä 
asiakirjoissa ilmoitettuun WTO:n 
tuojamaahan tai muuhun avun tarpeessa 
olevaan maahan taikka tuotteen 
asettamisesta passitus- tai 
tullivarastomenettelyyn taikka siirtämisestä 
vapaa-alueelle tai vapaavarastoon kyseiseen 
WTO:n tuojamaahan tai muuhun avun 
tarpeessa olevaan maahan suuntautuvaa 
jälleenvientiä varten.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tekstiä niin että otetaan huomioon apuun oikeutettujen maiden 
määrän kasvu.

Tarkistus 32
12 artiklan 1 kohta

1. Jos on syytä epäillä, että tämän asetuksen 
mukaisia pakkolisenssin kohteena olevia 
tuotteita tuodaan yhteisöön 11 artiklan 
1 kohdan vastaisesti, tulliviranomaisten on 
jätettävä kyseiset tuotteet luovuttamatta tai 
pidätettävä ne siksi ajaksi, joka tarvitaan 
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
päätöksen saamiseksi tavaroiden luonteesta. 
Luovuttamatta jättäminen tai pidättäminen 
saa kestää enintään 10 työpäivää; 
poikkeuksellisissa olosuhteissa 

1. Jos on syytä epäillä, että tämän asetuksen 
mukaisia pakkolisenssin kohteena olevia 
tuotteita tuodaan yhteisöön 11 artiklan 
1 kohdan vastaisesti, tulliviranomaisten on 
jätettävä kyseiset tuotteet luovuttamatta tai 
pidätettävä ne siksi ajaksi, joka tarvitaan 
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
päätöksen saamiseksi tavaroiden luonteesta. 
Toimivaltaisella viranomaisella on 
valtuudet omasta aloitteestaan tai 
oikeuden- tai lisenssinhaltijan perustellusta 
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luovuttamatta jättämistä tai pidättämistä 
voidaan kuitenkin jatkaa enintään 
10 työpäivällä. Tämän määräajan jälkeen 
tuotteet on luovutettava, jos kaikkia 
tullimuodollisuuksia on noudatettu.

hakemuksesta tutkia, onko tällainen epäilys 
olemassa. Luovuttamatta jättäminen tai 
pidättäminen saa kestää enintään 
10 työpäivää; poikkeuksellisissa 
olosuhteissa luovuttamatta jättämistä tai 
pidättämistä voidaan kuitenkin jatkaa 
enintään 10 työpäivällä. Tämän määräajan 
jälkeen tuotteet on luovutettava, jos kaikkia 
tullimuodollisuuksia on noudatettu.

Perustelu

Täydennyksellä selvennetään, milloin toimivaltainen viranomainen voi puuttua asiaan. 
Täydennyksellä johdonmukaistetaan 12 artikla 14 artiklan kanssa.

Tarkistus 33
12 artiklan 2 kohta

2. Asianomaiselle kansalliselle
viranomaiselle ja kyseisten tuotteiden 
valmistajalle tai viejälle on ilmoitettava 
viipymättä luovuttamatta jätetyistä tai 
pidätetyistä tuotteista, ja niille on 
toimitettava kaikki käytettävissä olevat 
kyseisiä tuotteita koskevat tiedot ottaen 
huomioon henkilötietojen suojaa, 
liikesalaisuuden ja teollisen salaisuuden 
suojaamista sekä ammatillista ja 
hallinnollista salassapitovelvollisuutta 
koskevat kansalliset säännökset. 
Maahantuojalle ja tarvittaessa viejälle on 
annettava riittävät mahdollisuudet toimittaa 
asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan tietoja 
tuotteista.

2. Asianomaiselle viranomaiselle ja 
kyseisten tuotteiden valmistajalle tai viejälle 
on ilmoitettava viipymättä luovuttamatta 
jätetyistä tai pidätetyistä tuotteista, ja niille 
on toimitettava kaikki käytettävissä olevat 
kyseisiä tuotteita koskevat tiedot ottaen 
huomioon henkilötietojen suojaa, 
liikesalaisuuden ja teollisen salaisuuden 
suojaamista sekä ammatillista ja 
hallinnollista salassapitovelvollisuutta 
koskevat kansalliset säännökset. 
Maahantuojalle ja tarvittaessa viejälle on 
annettava riittävät mahdollisuudet toimittaa 
asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan tietoja 
tuotteista.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tämän kohdan terminologiaa muuhun asetustekstiin, jossa aina 
viitataan vain toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 34
12 artiklan 4 kohta

4. Jos asianomainen kansallinen 4. Jos asianomainen viranomainen toteaa, 
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viranomainen toteaa, että tulliviranomaisten 
luovuttamatta jättämät tai pidättämät tuotteet 
oli tarkoitettu tuotaviksi yhteisöön 
11 artiklan 1 kohdassa säädetyn kiellon 
vastaisesti, kyseisen viranomaisen on 
varmistettava, että tuotteet takavarikoidaan 
ja hävitetään kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Nämä menettelyt toteutetaan 
maahantuojan kustannuksella. Jollei 
kustannuksia voida periä maahantuojalta, ne 
voidaan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti periä keneltä tahansa, joka on 
vastuussa aiotusta laittomasta 
maahantuonnista.

että tulliviranomaisten luovuttamatta 
jättämät tai pidättämät tuotteet oli tarkoitettu 
tuotaviksi yhteisöön 11 artiklan 1 kohdassa 
säädetyn kiellon vastaisesti, kyseisen 
viranomaisen on varmistettava, että tuotteet 
takavarikoidaan ja hävitetään kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Nämä menettelyt 
toteutetaan maahantuojan kustannuksella. 
Jollei kustannuksia voida periä 
maahantuojalta, ne voidaan kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti periä keneltä 
tahansa, joka on vastuussa aiotusta 
laittomasta maahantuonnista.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tämän kohdan terminologiaa muuhun asetustekstiin, jossa aina 
viitataan vain toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 35
12 artiklan 5 kohta

5. Jos asianomainen kansallinen
viranomainen toteaa suorittamiensa 
lisätarkastusten perusteella, että 
tulliviranomaisten luovuttamatta jättämät tai 
pidättämät tuotteet eivät ole 11 artiklan 
1 kohdan mukaisen kiellon vastaisia, 
tulliviranomaisten on luovutettava kyseiset 
tuotteet vastaanottajalle, jos kaikkia 
tullimuodollisuuksia on noudatettu.

5. Jos asianomainen viranomainen toteaa 
suorittamiensa lisätarkastusten perusteella, 
että tulliviranomaisten luovuttamatta 
jättämät tai pidättämät tuotteet eivät ole 
11 artiklan 1 kohdan mukaisen kiellon 
vastaisia, tulliviranomaisten on luovutettava 
kyseiset tuotteet vastaanottajalle, jos kaikkia 
tullimuodollisuuksia on noudatettu.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tämän kohdan terminologiaa muuhun asetustekstiin, jossa aina 
viitataan vain toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 36
12 artiklan 6 kohta

6. Asianomaisen kansallisen viranomaisen 
on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 
nojalla tehdyistä takavarikointia tai 
hävittämistä koskevista päätöksistä.

6. Asianomaisen viranomaisen on 
ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen 
nojalla tehdyistä takavarikointia tai 
hävittämistä koskevista päätöksistä.
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Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan tämän kohdan terminologiaa muuhun asetustekstiin, jossa aina 
viitataan vain toimivaltaiseen viranomaiseen.

Tarkistus 37
16 artiklan 1 kohta

1. Jos pakkolisenssihakemuksen kohteena 
on direktiivin 2001/83/EY 6 artiklan 
mukaisesti hyväksytty lääke, ei sovelleta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 24 artiklan 
4 ja 5 kohtaa eikä 14 artiklan 4 ja 5 kohtaa.

Poistetaan.

Tämän kohdan soveltamiseksi ja poiketen 
siitä, mitä direktiivin 2001/83/EY 
10 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakijan 
ei tarvitse toimittaa prekliinisten ja 
kliinisten tutkimusten tuloksia, jos hän voi 
osoittaa, että kyseinen tuote on geneerinen 
lääke, joka vastaa sellaista vertailulääkettä, 
joka on hyväksytty kyseisen direktiivin 
6 artiklan tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 
3 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komission ehdotuksessa pyritään vahvistamaan pakkolisensioinnin yhteydessä sovellettavat 
markkinoille saattamista koskevat säännökset Euroopan unionissa. Tämä ei ole vain 
tarpeetonta, koska keskeistä on näin valmistettujen tuotteiden käyttö yksinomaan tiettyjen 
vähiten kehittyneiden maiden markkinoilla, vaan se on myös asetuksen 726/2004 (EY), jonka 
58 artikla sisältyy 2 kohtaan, säännösten vastaista.

Tarkistus 38
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Patentti ei koske patentoidun innovaation 
tuotantoa, varastointia, hyödyntämistä 
myös kliinisiin kokeisiin tai myyntiä, mikäli 
näiden toimien tarkoituksena on 
yksinomaan pakkolisenssin myöntäminen 
tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen 
16 artikla säilyy muuttumattomana.
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Perustelu

Lääkkeen sallimiseksi tarvittavia tutkimuksia ja kokeita sekä niistä seuraavia käytännön 
vaatimuksia ei niin kutsutun Bolar-lausekkeen lisäämisen johdosta pidetä patentin 
loukkauksena. Tällaisen säännöksen puuttuminen johtaa siihen, että uudet geneeriset lääkkeet 
kehitetään Euroopan ulkopuolisissa maissa, joissa on tätä asiaa koskevat säännöt. Yhteisö 
menettää tämän johdosta työpaikkoja. Koska geneeristen lääkkeiden kehittäminen on 
patenttisuojan aikana joka tapauksessa kansainvälisesti sallittua, ei oikeudenhaltijan 
patenttisuojaa tosiasiallisesti heikennetä. Lisäys on sopusoinnussa EU:n direktiivin 
2004/27/EY kanssa, jossa säädetään myös Bolar-lausekkeen käyttöönotosta. Tarkistuksella 
mukautetaan tämän kohdan terminologiaa muuhun asetustekstiin, jossa aina viitataan vain 
toimivaltaiseen viranomaiseen.
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