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RÖVID INDOKOLÁS

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.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) Mivel az ebben a rendeletben létrehozott 
kényszerengedélyezési rendszer célja a 
közegészségügyi problémák kezelése, a 

(6) Mivel az ebben a rendeletben létrehozott 
kényszerengedélyezési rendszer célja a 
közegészségügyi problémák kezelése, a 

  
1 HL C.../A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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rendszert jóhiszeműen kellene alkalmazni. 
Nem használható elsődlegesen más célok 
megvalósítására, különösen nem kizárólag 
kereskedelmi természetű célok elérésére.

rendszert jóhiszeműen kell alkalmazni. 
Semmiképpen nem szabad elsődlegesen más 
célok megvalósítására használni, különösen 
nem kizárólag kereskedelmi természetű 
célok elérésére.

Módosítás: 2
(7) preambulumbekezdés

(7) Az ennek a rendeletnek megfelelően 
előállított termékeket azokhoz kellene
eljuttatni, akiknek szükségük van rá, és nem 
téríthetők el azoktól, akinek eredetileg 
szánták őket. Az e rendelet alapján kiállított
kényszerengedélynek ezért egyértelműen 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek az engedélyezett tevékenységekkel 
kapcsolatban az engedélyesre vonatkoznak, 
az engedélyezés körében előállított 
gyógyszeripari termékek azonosítását, 
valamint az országok megnevezését, ahová a 
termékeket exportálni fogják.

(7) Az ennek a rendeletnek megfelelően 
előállított termékeket azokhoz szabad
eljuttatni, akiknek szükségük van rá, és nem 
szabad eltéríteni azoktól, akinek eredetileg 
szánták őket. Az e rendelet alapján kiállított 
kényszerengedélynek ezért egyértelműen 
meg kell határoznia azokat a feltételeket, 
amelyek az engedélyezett tevékenységekkel 
kapcsolatban az engedélyesre vonatkoznak, 
az engedélyezés körében előállított 
gyógyszeripari termékek azonosítását, 
valamint az országok megnevezését, ahová a 
termékeket exportálni fogják.

Módosítás: 3
(8) preambulumbekezdés

(8) Meg kellene teremteni annak 
lehetőségét, hogy vámintézkedéseket 
alkossanak a külső határokon annak 
érdekében, hogy fel lehessen lépni azon 
kényszerengedéllyel kivitelre előállított és 
értékesített gyógyszeripari termékek ellen, 
amelyeket azonban újra behoznak a 
Közösség területére.

(8) Meg kell teremteni annak megbízható
lehetőségét, hogy vámintézkedéseket 
alkossanak a külső határokon annak 
érdekében, hogy fel lehessen lépni azon 
kényszerengedéllyel kivitelre előállított és 
értékesített, illegális gyógyszeripari 
termékek gyártói és forgalmazói ellen, 
amelyeket azonban újra behoznak a 
Közösség területére.
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Módosítás: 4
(9) preambulumbekezdés

(9) Annak érdekében, hogy elkerüljék a 
túltermelést és a termékek eltérítésének 
elősegítését az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük az ugyanazon 
termékekre és országokra már létező 
kényszerengedélyeket, valamint a kérelmező 
által megjelölt párhuzamosan benyújtott 
kérelmeket.

(9) Annak érdekében, hogy elkerüljék a 
túltermelést és a termékek eltérítésének 
elősegítését az illetékes hatóságoknak 
figyelembe kell venniük az ugyanazon 
termékekre és országokra már létező 
kényszerengedélyeket, valamint a kérelmező 
által megjelölt párhuzamosan benyújtott 
kérelmeket. Meg kell teremteni az ehhez 
szükséges  adatcsere-hálózatokat, ahol még 
nem állnak rendelkezésre.

Módosítás: 5
1. cikk (1) bekezdés

Ez a rendelet létrehoz egy eljárást a 
szabadalmakkal kapcsolatos 
kényszerengedélyek, valamint a 
gyógyszeripari termékek előállítására és 
értékesítésére vonatkozó kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványok 
megadására, amennyiben ezeket a 
termékeket közegészségügyi problémákkal 
küzdő jogosult WTO-tagok számára történő 
kivitelre szánják.

Ez a rendelet létrehoz egy eljárást a 
szabadalmakkal kapcsolatos 
kényszerengedélyek, valamint a 
gyógyszeripari termékek előállítására és 
értékesítésére vonatkozó kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványok 
megadására, amennyiben ezeket a 
termékeket közegészségügyi problémákkal 
küzdő jogosult WTO-tagok és egyéb 
rászoruló országok számára történő kivitelre 
szánják.

Indokolás

Die eingefügte Ergänzung stellt klar, dass auch Länder, die nicht Mitglieder der WTO sind, 
zum Kreis der anspruchberechtigten Länder zählen sollen.
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Módosítás: 6
1. cikk (2) bekezdés

A tagállamok bármely olyan személynek 
megadják a kényszerengedélyt, aki az 5. 
cikknek megfelelően kérelmet nyújt be az 5–
8. cikkben meghatározott feltételek szerint.

A tagállamok bármely olyan személynek 
megadják a kényszerengedélyt, aki az 5. 
cikknek megfelelően kérelmet nyújt be az 5–
8. cikkben meghatározott feltételek szerint, 
kivéve, ha a jogosult bizonyítani tudja, hogy 
a kényszerengedélyt más célokra 
használják fel, ami alatt tisztán 
kereskedelmi jellegű célok értendők.

Indokolás

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

Módosítás: 7
2. cikk c a) pont (új)

ca) „egyéb rászoruló ország” az LDC-k 
hivatalos ENSZ jegyzéke szerinti minden 
legkevésbé fejlett ország.

Indokolás

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

Módosítás: 8
4. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) Igényjogosultak továbbá azon egyéb 
rászoruló országok, amelyek nem tagjai a 
WTO-nak, amennyiben:
(a) igényelhetnek hivatalos fejlesztési 
segélyt az OECD megítélése szerint és
(b) nemzeti szükséghelyzetet vagy kivételes 
vészhelyzetet  hirdet ki



PA\555323HU.doc 7/21 PE 353.621v01-00

HU

(c) pontosan megnevezik egy olyan adott 
gyógyszeripari termék nevét és 
mennyiségét, amelyre a szükségállapot 
leküzdéséhez szükségük van.

Indokolás

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.

Módosítás: 9
5. cikk (2) bekezdés

Amennyiben egy kényszerengedélyt 
kérelmező személy ugyanazon termékre 
vonatkozóan több mint egy tagállamban 
nyújt be kérelmet az illetékes hatóságokhoz, 
ezt minden egyes kérelemben fel kell 
tüntetnie, csakúgy mint a mennyiségre 
vonatkozó adatokat és az érintett importáló 
WTO-tagokat.

Amennyiben egy kényszerengedélyt 
kérelmező személy ugyanazon termékre 
vonatkozóan több mint egy tagállamban 
nyújt be kérelmet az illetékes hatóságokhoz, 
ezt minden egyes kérelemben fel kell 
tüntetnie, csakúgy mint a mennyiségre 
vonatkozó adatokat és az érintett importáló 
WTO-tagokat vagy egyéb rászoruló 
országokat.

Indokolás

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

Módosítás: 10
5. cikk (3) bekezdés e) pont

(e) az importáló WTO-tag vagy WTO-tagok; (e) az importáló WTO-tag vagy egyéb 
rászoruló ország , illetve WTO-tagok vagy
egyéb rászoruló országok ;
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Indokolás

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

Módosítás: 11
5. cikk (3) bekezdés g) pont

(g) az importáló WTO-tag felhatalmazott 
képviselői által a kérelmezőnek benyújtott, 
az igényelt mennyiséget tartalmazó külön 
kérésre vonatkozó bizonyíték.

(g) az importáló WTO-tag vagy egyéb 
rászoruló ország felhatalmazott képviselői 
által a kérelmezőnek benyújtott, az igényelt 
mennyiséget tartalmazó külön kérésre 
vonatkozó bizonyíték.

Indokolás

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

Módosítás: 12
5. cikk (4) bekezdés

(4) A kérelem hatékony feldolgozásának 
érdekében az illetékes hatóság további 
hivatalos vagy adminisztratív 
követelményeket is előírhat.

(4) A kérelem hatékony feldolgozásának 
érdekében az illetékes hatóság további 
hivatalos vagy adminisztratív 
követelményeket is előírhat. A 
követelményeket a lehető legszűkebb 
körben kell maghatározni, és 
szükségtelenül nem késleltethetik a kérelem 
feldolgozását.

Indokolás

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

Módosítás: 13
5. cikk (4 a) bekezdés (új)
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(4a) Az illetékes hatóság a jogosultat 14 
napon belül tájékoztatja a kényszerengedély 
kiállítására vonatkozó kérelemről.

Indokolás

Die eingefügte Ergänzung ermöglicht dem Rechteinhaber bereits von Anfang an eine 
Teilnahme am Zwangslizenzensystem und stärkt so die Stellung des Rechteinhabers.

Módosítás: 14
6. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a 
kérelemben megnevezett termék mennyisége 
nem haladja meg az importáló WTO-tag(ok) 
által a WTO-nak jelzett mennyiséget, 
valamint hogy a Közösségben kérelmezett 
egyéb kényszerengedélyek 
figyelembevételével a bármely importáló 
WTO-tag számára történő előállításra 
engedélyezett termékek teljes mennyisége 
lényegesen nem haladja meg jelentősen az 
adott tag által a WTO-nak jelzett 
mennyiséget.

(2) Az illetékes hatóság ellenőrzi, hogy a 
kérelemben megnevezett termék mennyisége 
nem haladja meg az importáló WTO-tag(ok) 
által a WTO-nak jelzett mennyiséget, 
valamint hogy a Közösségben kérelmezett 
egyéb kényszerengedélyek 
figyelembevételével a bármely importáló 
WTO-tag számára történő előállításra 
engedélyezett termékek teljes mennyisége 
nem haladja meg jelentősen az adott tag által 
a WTO-nak jelzett mennyiséget.

Indokolás

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.

Módosítás: 15
6. cikk (2 a) bekezdés (új)

(2a) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy az 
(1) és (2) bekezdést minden egyéb rászoruló 
országra megfelelően alkalmazzák, azért , 
hogy ezen országok az e bekezdésben 
megállapított, a WTO-tagokkal azonos 
feltételek mellett nyújthassanak be be 
kényszerengedély kiállítására vonatkozó 
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kérelmet.

Indokolás

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.

Módosítás: 16
7. cikk (1) bekezdés

(1) A kérelmezőnek bizonyítékot kell 
felmutatnia az illetékes hatóság meggyőzése 
érdekében arra vonatkozóan, hogy mindent 
megtett annak érdekében, hogy a jogosulttól 
ésszerű kereskedelmi feltételek mellett 
felhatalmazást nyerjen, de ezek a törekvések 
ésszerű időn belül nem jártak sikerrel.

(1) A kérelmezőnek bizonyítékot kell 
felmutatnia az illetékes hatóság meggyőzése 
érdekében arra vonatkozóan, hogy mindent 
megtett annak érdekében, hogy a jogosulttól 
ésszerű kereskedelmi feltételek mellett 
felhatalmazást nyerjen, de ezek a törekvések 
60 napos határidőn belül nem jártak 
sikerrel.

Indokolás

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

Módosítás: 17
7. cikk (2) bekezdés

(2) Az ésszerű idő meghatározásakor 
figyelembe kell venni, ha az importáló 
WTO-tag nemzeti szükséghelyzet vagy 
egyéb súlyos vészhelyzet fennállását 
jelentette be.

törölve
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Indokolás

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.

Módosítás: 18
8. cikk (1) bekezdés

(1) Az engedély nem kizárólagos és nem 
átruházható. Tartalmazza a (2)–(8)
bekezdésekben megállapított különleges 
feltételeket, amelyeknek az engedélyesnek 
meg kell felelnie.

(1) Az engedély nem kizárólagos és nem 
átruházható. Tartalmazza a (2)–(9)
bekezdésekben megállapított különleges 
feltételeket, amelyeknek az engedélyesnek 
meg kell felelnie.

Indokolás

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

Módosítás: 19
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az engedéllyel gyártott szabadalmazott 
termék(ek) mennyisége nem haladhatja meg 
a kérelemben megnevezett importáló WTO-
tag vagy -tagok szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges mennyiséget.

(2) Az engedéllyel gyártott szabadalmazott 
termék(ek) mennyisége nem haladhatja meg 
a kérelemben megnevezett importáló WTO--
tagok vagy egyéb rászoruló országok
szükségleteinek kielégítéséhez szükséges 
mennyiséget.

Indokolás

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

Módosítás: 20
8. cikk (3) bekezdés
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(3) Az engedély kizárólag a kérdéses termék 
előállítására és a kérelemben megnevezett 
WTO-tag vagy -tagok számára történő 
exportálás céljával való értékesítésére 
vonatkozik. A kényszerengedéllyel gyártott 
termékeket tilos a kérelemben megnevezett 
WTO-tagok kivételével más országban 
értékesítésre felajánlani vagy forgalomba 
hozni.

(3) Az engedély kizárólag a kérdéses termék 
előállítására és a kérelemben megnevezett 
WTO-tagok vagy egyéb rászoruló országok
számára történő exportálás céljával való 
értékesítésére vonatkozik. A 
kényszerengedéllyel gyártott termékeket 
tilos a kérelemben megnevezett WTO-tagok  
vagy egyéb rászoruló országok kivételével 
más országban értékesítésre felajánlani vagy 
forgalomba hozni.

Indokolás

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

Módosítás: 21
8. cikk (4) bekezdés

(4) Az engedéllyel előállított termékeken 
egyértelműen fel kell tüntetni — különleges 
címkézéssel vagy jelöléssel —, hogy azokat 
e rendeletnek megfelelően gyártották. Az 
engedélyezett termékeket a jogosult által 
előállított termékektől egyedi csomagolás 
különbözteti meg. A csomagolás és minden, 
a termékkel kapcsolatos irodalom tartalmaz 
utalást arra, hogy a termék előállítása az e 
rendeletnek megfelelően kiadott 
kényszerengedélyhez kötöttf, megnevezi az 
illetékes hatóságot, tartalmaz minden 
azonosító hivatkozási számot, valamint 
tartalmazza, hogy a terméket kizárólag az 
érintett importáló WTO-tag vagy -tagok 
részére történő exportálásra és értékesítésre 
szánták. A terméket sajátos színben vagy 
formában kell előállítani, kivéve, ha a 
kérelmező bizonyítja, hogy ez a 
megkülönböztetés nem megvalósítható vagy 
jelentősen befolyásolja a termék árát.

(4) Az engedéllyel előállított termékeken 
egyértelműen fel kell tüntetni — különleges 
címkézéssel vagy jelöléssel —, hogy azokat 
e rendeletnek megfelelően gyártották vagy 
értékesítették. Ez minden olyan helyre 
vonatkozik, ahol az engedély alapján 
gyártott gyógyszeripari terméket értékesítik.
Az engedélyezett termékeket a jogosult által 
előállított termékektől egyedi csomagolás 
különbözteti meg. A csomagolás és minden, 
a termékkel kapcsolatos irodalom tartalmaz 
utalást arra, hogy a termék előállítása az e 
rendeletnek megfelelően kiadott 
kényszerengedélyhez kötött, megnevezi az 
illetékes hatóságot, tartalmaz minden 
azonosító hivatkozási számot, valamint 
tartalmazza, hogy a terméket kizárólag az 
érintett importáló WTO-tag vagy -tagok 
vagy egyéb rászoruló országok részére 
történő exportálásra és értékesítésre szánták. 
A terméket sajátos színben vagy formában 
kell előállítani, kivéve, ha a kérelmező 
bizonyítja, hogy ez a megkülönböztetés nem 
megvalósítható vagy jelentősen befolyásolja 
a termék árát.
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Indokolás

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.

Módosítás: 22
8. cikk (5) bekezdés (1) albekezdés

A kérelemben megnevezett importáló WTO-
tagországokba történő szállítást megelőzően 
az engedélyes az alábbi információkat teszi 
közzé egy internetes honlapon:

A kérelemben megnevezett importáló WTO-
tagországokba  vagy egyéb rászoruló 
országokba történő szállítást megelőzően az 
engedélyes az alábbi információkat teszi 
közzé egy internetes honlapon:

Indokolás
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.

Módosítás: 23
8. cikk (5) bekezdés (1) albekezdés a) pont

(a) az engedéllyel szállított mennyiség, 
valamint a WTO-tagok, amelyeknek 
szállítják azt,

(a) az engedéllyel szállított mennyiség, 
valamint a WTO-tagok vagy egyéb 
rászoruló országok, amelyeknek szállítják 
azt,

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

Zur Förderung der Transparenz und Kontrolle des Gebrauchs der Zwangslizenzen ist es 
sinnvoll, die Website mit den veröffentlichten Daten auch dem Rechteinhaber mitzuteilen und 
die Adresse auf der zentralen Kommissionsseite zu veröffentlichen.
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Módosítás: 24
8. cikk (5) bekezdés (2) albekezdés

A honlap címéről tájékoztatják az illetékes 
hatóságot.

A honlap címéről tájékoztatják az illetékes 
hatóságot, a Bizottságot és a jogosultakat. A 
Bizottság központi honlapján közzéteszi a 
címet.

Indokolás
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.

Módosítás: 25
8. cikk (6) bekezdés

(6) Ha a termék(ek), amelyre a 
kényszerengedély vonatkozik, a kérelemben 
megnevezett importáló WTO-
tagországokban szabadalmazott(ak), a 
termék(ek) csak akkor exportálható(ak), ha 
az adott országok a termék(ek) behozatalára 
és értékesítésére vonatkozóan kiállítottak 
egy kényszerengedélyt.

(6) Ha a termék(ek), amelyre a 
kényszerengedély vonatkozik, a kérelemben 
megnevezett importáló WTO-
tagországokban vagy egyéb rászoruló 
országokban szabadalmazott(ak), a 
termék(ek) csak akkor exportálható(ak), ha 
az adott országok a termék(ek) behozatalára 
és értékesítésére vonatkozóan kiállítottak 
egy kényszerengedélyt.

Indokolás

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

Módosítás: 26
8. cikk (7) bekezdés

(7) Az engedélyes átfogó és pontos 
könyvelést és nyilvántartást vezet a gyártott 
termék összes mennyiségéről, valamint az 
ahhoz kapcsolódó ügyletekről. Az 
engedélyes a könyvelést és a nyilvántartást a 

(7) Az engedélyes átfogó és pontos 
könyvelést és nyilvántartást vezet a gyártott 
termék összes mennyiségéről, valamint az 
ahhoz kapcsolódó ügyletekről. Az 
engedélyes a könyvelést és a nyilvántartást a 
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felek által közösen meghatározott vagy az 
illetékes hatóság által egyéb módon 
kinevezett független személy kérésére 
rendelkezésre bocsátja csupán annak 
ellenőrzése céljából, hogy az engedélyezés 
feltételei teljesültek, különösen a termék 
végső rendeltetési helyével kapcsolatban.

felek által közösen meghatározott vagy az 
illetékes hatóság által egyéb módon 
kinevezett független személy vagy a 
jogosult kérésére rendelkezésre bocsátja 
csupán annak ellenőrzése céljából, hogy az 
engedélyezés feltételei teljesültek, különösen 
a termék végső rendeltetési helyével 
kapcsolatban.

Indokolás

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.

Módosítás: 27
8. cikk (8) bekezdés

(8) Az engedélyesnek bizonyítania kell a 
termék kivitelét az érintett vámhatóság által 
hitelesített exportnyilatkozattal, valamint a 
termék importálását vagy forgalomba 
hozatalát az importáló WTO-tag egy 
hatósága által hitelesített importálási 
bizonyítékkal, és ezeket a dokumentumokat 
legalább három évig meg kell őriznie. 
Kérésre ezeket a bizonyítékokat be kell 
nyújtani az illetékes hatóságnak.

(8) Az engedélyesnek bizonyítania kell a 
termék kivitelét az érintett vámhatóság által 
hitelesített exportnyilatkozattal, valamint a 
termék importálását vagy forgalomba 
hozatalát az importáló WTO-tag vagy egyéb 
rászoruló ország egy hatósága által 
hitelesített importálási bizonyítékkal, és 
ezeket a dokumentumokat legalább három 
évig meg kell őriznie. Kérésre ezeket a 
bizonyítékokat be kell nyújtani az illetékes 
hatóságnak. Legkésőbb 14 nappal a sikeres 
kivitelt követően a mindenkori jogosultnak 
kérésére betekintést kell biztosítani.

Indokolás

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. 

Módosítás: 28
8. cikk (9) bekezdés
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(9) Az engedélyes felelős a jogosultnak járó 
megfelelő díj kifizetéséért, ahogy azt az 
illetékes hatóság meghatározta, figyelembe 
véve a terméknek az érintett importáló 
WTO-tag(ok) általi engedéllyel történő 
felhasználásából származó gazdasági értékét.

(9) Az engedélyes felelős a jogosultnak járó 
megfelelő díj kifizetéséért, ahogy azt az 
illetékes hatóság meghatározta, figyelembe 
véve a terméknek az érintett importáló 
WTO-tag(ok) vagy egyéb rászoruló 
országok általi engedéllyel történő 
felhasználásából származó gazdasági értékét. 
Az illetékes hatóság e meghatározás során 
ezen kívül azt a ranghelyet is figyelembe 
veszi, amelyet a behozó WTO-tagország az 
ENSZ emberi fejlődési index (HDI) alapján 
betölt.

Indokolás

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

Módosítás: 29
10. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés f a) pont (új)

(fa) a 8. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott ismérvek, amelyekben az 
engedély alapján gyártott gyógyszeripari 
termékek a jogosult által gyártottaktól 
különböznek.

Indokolás

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

Módosítás: 30
10. cikk (2 a) bekezdés (új)

A Bizottság az illetékes hatóságok, a 
jogosultak és a kérelmezők közötti 
adatcsere céljából központi honlapot állít 
fel, amelyen közzéteszi a szükséges 
adatokat.
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Módosítás: 31
11. cikk (2) bekezdés

(2) Az 1. bekezdésben található tiltás nem 
vonatkozik a kérelemben megnevezett, 
valamint a termék csomagolásán és az ahhoz 
kapcsolódó dokumentációban feltüntetett 
importáló WTO-tagországba történő 
újrakivitelre, illetve az importáló WTO-
tagországba történő újrakivitel céljából az 
áru árutovábbítási vagy vámraktári eljárás 
alá, illetve vámszabad területre vagy szabad 
vámraktárba helyezésére.

(2) Az 1. bekezdésben található tiltás nem 
vonatkozik a kérelemben megnevezett, 
valamint a termék csomagolásán és az ahhoz 
kapcsolódó dokumentációban feltüntetett 
importáló WTO-tagországba vagy egyéb 
rászoruló országba történő újrakivitelre, 
illetve az importáló WTO-tagországba vagy
egyéb rászoruló országba történő újrakivitel 
céljából az áru árutovábbítási vagy 
vámraktári eljárás alá, illetve vámszabad 
területre vagy szabad vámraktárba 
helyezésére.

Indokolás

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

Módosítás: 32
12. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben felmerül az e rendelet 
alapján kényszerengedélyezéstől függő 
termék Közösségbe történő behozatalának 
gyanúja a 11. cikk (1) bekezdése ellenére, a 
vámhatóságok felfüggesztik az érintett áru 
kiadását, vagy lefoglalják azt az ahhoz 
szükséges időtartamra, amíg az illetékes 
nemzeti hatóság az áru jellegére 
vonatkozóan meghozza a döntését. A 
felfüggesztés vagy lefoglalás időtartama 
nem haladhatja meg a 10 munkanapot, a 
különleges körülmények felmerülésének 
kivételével, amely esetben ezt az időtartamot 
legfeljebb 10 munkanappal meg lehet 
hosszabbítani. Az időtartam lejáratát 
követően az árut kiadják, amennyiben az 

1. Amennyiben felmerül az e rendelet 
alapján kényszerengedélyezéstől függő 
termék Közösségbe történő behozatalának 
gyanúja a 11. cikk (1) bekezdése ellenére, a 
vámhatóságok felfüggesztik az érintett áru 
kiadását, vagy lefoglalják azt az ahhoz 
szükséges időtartamra, amíg az illetékes 
nemzeti hatóság az áru jellegére 
vonatkozóan meghozza a döntését. Az 
illetékes hatóság jogosult hivatalból vagy a 
jogosult indokolt kérelmére megvizsgálni, 
hogy megalapozott- e egy ilyen gyanú. A 
felfüggesztés vagy lefoglalás időtartama 
nem haladhatja meg a 10 munkanapot, a 
különleges körülmények felmerülésének 
kivételével, amely esetben ezt az időtartamot 
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megfelel valamennyi vámalakiságnak. legfeljebb 10 munkanappal meg lehet 
hosszabbítani. Az időtartam lejáratát 
követően az árut kiadják, amennyiben az 
megfelel valamennyi vámalakiságnak.

Indokolás

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

Módosítás: 33
12. cikk (2) bekezdés

(2) Az illetékes nemzeti hatóságot és az 
érintett termékek gyártóját, illetve 
exportálóját haladéktalanul értesítik 
felfüggesztett kiadásról vagy a lefoglalásról, 
valamint részére megküldik az érintett 
termékekkel kapcsolatosan rendelkezésre 
álló valamennyi információt. Kellő 
figyelmet fordítanak a személyes 
adatvédelemre, a kereskedelmi és ipari, 
valamint a szakmai és adminisztratív 
titoktartásra vonatkozó nemzeti 
rendelkezésekre. Az importőrnek, illetve 
adott esetben az exportőrnek megfelelő 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságnak benyújtsa a 
termékkel kapcsolatosan általa szükségesnek 
ítélt információkat.

(2) Az illetékes nemzeti hatóságot és az 
érintett termékek gyártóját, illetve 
exportálóját haladéktalanul értesítik 
felfüggesztett kiadásról vagy a lefoglalásról, 
valamint részére megküldik az érintett 
termékekkel kapcsolatosan rendelkezésre 
álló valamennyi információt. Kellő 
figyelmet fordítanak a személyes 
adatvédelemre, a kereskedelmi és ipari, 
valamint a szakmai és adminisztratív 
titoktartásra vonatkozó nemzeti 
rendelkezésekre. Az importőrnek, illetve 
adott esetben az exportőrnek megfelelő 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 
megfelelő nemzeti hatóságnak benyújtsa a 
termékkel kapcsolatosan általa szükségesnek 
ítélt információkat.

Indokolás

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

Módosítás: 34
12. cikk (4) bekezdés

(4) Ha az illetékes nemzeti hatóság úgy ítéli 
meg, hogy a termékeket, amelyeknek 

(4) Ha az illetékes  hatóság úgy ítéli meg, 
hogy a termékeket, amelyeknek kibocsátását 
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kibocsátását a vámhatóságok 
felfüggesztették, vagy amelyeket a 
vámhatóságok lefoglaltak, a 11. cikkben 
található tiltás ellenére a Közösségbe történő 
behozatalra szánták, az adott hatóságnak 
biztosítania kell ezeknek a termékeknek a 
nemzeti törvénykezéssel összhangban 
történő lefoglalását és megsemmisítését. 
Ezeket az eljárásokat az importőr költségén 
végzik. Amennyiben a költségeket nem lehet 
az importőrtől behajtani, azokat a nemzeti 
törvénykezésnek megfelelően bármely más, 
a tiltott behozatal megkísérléséért felelős 
személytől be lehet hajtani.

a vámhatóságok felfüggesztették, vagy 
amelyeket a vámhatóságok lefoglaltak, a 11. 
cikkben található tiltás ellenére a 
Közösségbe történő behozatalra szánták, az 
adott hatóságnak biztosítania kell ezeknek a 
termékeknek a nemzeti törvénykezéssel 
összhangban történő lefoglalását és 
megsemmisítését. Ezeket az eljárásokat az 
importőr költségén végzik. Amennyiben a 
költségeket nem lehet az importőrtől 
behajtani, azokat a nemzeti törvénykezésnek 
megfelelően bármely más, a tiltott behozatal 
megkísérléséért felelős személytől be lehet 
hajtani.

Indokolás

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

Módosítás: 35
12. cikk (5) bekezdés

(5) Amennyiben az illetékes nemzeti hatóság 
a további ellenőrzést követően úgy ítéli meg, 
hogy azok a termékek, amelyek kibocsátását 
a vámhatóság felfüggesztette vagy 
amelyeket lefoglalt, nem sértik a 11. cikk (1) 
bekezdésében található tiltást, a vámhatóság 
a címzett részére kibocsátja a termékeket, 
amennyiben azok megfelelnek valamennyi 
vámalakiságnak.

(5) Amennyiben az illetékes hatóság a 
további ellenőrzést követően úgy ítéli meg, 
hogy azok a termékek, amelyek kibocsátását 
a vámhatóság felfüggesztette vagy 
amelyeket lefoglalt, nem sértik a 11. cikk (1) 
bekezdésében található tiltást, a vámhatóság 
a címzett részére kibocsátja a termékeket, 
amennyiben azok megfelelnek valamennyi 
vámalakiságnak.

Indokolás

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

Módosítás: 36
12. cikk (6) bekezdés



PE 353.621v01-00 20/21 PA\555323HU.doc

HU

(6) Az illetékes nemzeti hatóság tájékoztatja 
a Bizottságot minden lefoglalásra vagy 
megsemmisítésre vonatkozó döntésről, 
amelyet e rendelet alapján hoztak.

(6) Az illetékes hatóság tájékoztatja a 
Bizottságot minden lefoglalásra vagy 
megsemmisítésre vonatkozó döntésről, 
amelyet e rendelet alapján hoztak.

Indokolás

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

Módosítás: 37
16. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben a kényszerengedély 
kérelmezése olyan gyógyszerre vonatkozik, 
amelyet a 2001/83/EK irányelv 6. cikke 
alapján engedélyeztek, a 726/2004/EK1

európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. 
cikke (4) és (5) bekezdésének, valamint a 
14. cikke (4) és (5) bekezdésének a 
rendelkezései nem alkalmazandók.
E bekezdés alkalmazásának érdekében, 
valamint a 2001/83/EK irányelv 10. 
cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 
kérelmezőnek nem kell benyújtania az 
preklinikai vizsgálatok, valamint a klinikai 
vizsgálatok eredményeit, amennyiben 
igazolni tudja, hogy az érintett termék egy 
referenciagyógyszer generikuma, amelyet 
az irányelv 6. cikke vagy a 726/2004/EK 
rendelet 3. cikke alapján engedélyeztek.

törölve

Indokolás

Im bestehenden Entwurf der Kommission wird der Versuch unternommen, im Bereich der 
Zwangslizenzen Regelungen für eine Marktzulassung in der Europäischen Union 
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.

  
1 HL L 136., 2004.4.30., 1. o.
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Módosítás: 38
16 a. cikk (új)

16a. cikk
Valamely szabadalom hatálya nem terjed ki 
egy szabadalmaztatott újítás gyártására, 
tárolására, klinikai kísérletekhez történő 
felhasználására vagy értékesítésére, 
amennyiben ezen cselekményekre kizárólag 
e rendelet értelmében vett kényszerengedély 
kiállításának céljából kerül sor. A 16. cikk 
nem változik.

Indokolás

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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