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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.

PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) Šiuo reglamentu nustatoma privalomojo 
licencijavimo sistema siekiama spręsti 
visuomenės sveikatos problemas, todėl ją 
reikėtų naudoti sąžiningai. Sistemos 
nederėtų naudoti pirmiausia siekiant kitų, 

(6) Šiuo reglamentu nustatoma privalomojo 
licencijavimo sistema siekiama spręsti 
visuomenės sveikatos problemas, todėl ją 
būtina naudoti sąžiningai. Sistemos jokiu 
būdu negalima naudoti siekiant kitų, ypač 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbtas Oficialiajame Leidinyje.
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ypač grynai komercinių, tikslų. grynai komercinių, tikslų.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pagal šį reglamentą pagaminti produktai 
turėtų pasiekti tuos, kuriems jie yra 
reikalingi, ir neturėtų būti nukreipti nuo tų, 
kuriems jie yra skirti. Pagal šį reglamentą 
išduotos privalomosios licencijos turėtų
nustatyti licencijos savininkui aiškias 
sąlygas dėl pagal licencijai taikomų teisės 
aktų, taip pat pagal šią licenciją pagamintų 
farmacinių produktų ir šalių, į kurias šie 
produktai bus eksportuoti, identifikavimo.

(7) Pagal šį reglamentą pagaminti produktai 
turi pasiekti tik tuos, kuriems jie yra 
reikalingi, ir neturėtų būti nukreipti nuo tų, 
kuriems jie yra skirti. Privalomųjų licencijų 
išdavimas pagal šį reglamentą turi nustatyti 
licencijos savininkui aiškias sąlygas dėl 
pagal licencijai taikomų teisės aktų, taip pat 
pagal šią licenciją pagamintų farmacinių 
produktų ir šalių, į kurias šie produktai bus 
eksportuoti, identifikavimo.

Pakeitimas 3
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reglamente turėtų būti numatytos 
nuostatos dėl muitinės formalumų prie išorės 
sienų, taikomų pagal privalomąją licenciją 
pagamintiems ir eksportui parduotiems
produktams, kuriuos kas nors bandytų 
reimportuoti į Bendrijos teritoriją.

(8) Reglamente privalo būti numatytos 
tikslios nuostatos dėl muitinės formalumų 
prie išorės sienų, taikomų pagal privalomąją 
licenciją pagamintų ir eksportui parduotų
neteisėtų produktų, kuriuos kas nors 
bandytų reimportuoti į Bendrijos teritoriją, 
gamintojams ir platintojams.

Pakeitimas 4
9 konstatuojamoji dalis

(9) Siekiant užkirsti kelią perteklinei 
gamybai ir galimam produktų nukreipimui, 
kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti 
į tapatiems produktams ir šalims galiojančias 
privalomąsias licencijas, taip pat į pareiškėjo 
nurodytas lygiagrečias paraiškas.

(9) Siekiant užkirsti kelią perteklinei 
gamybai ir galimam produktų nukreipimui, 
kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti 
į tapatiems produktams ir šalims galiojančias 
privalomąsias licencijas, taip pat į pareiškėjo 
nurodytas lygiagrečias paraiškas. Tam 
reikalingi informacijos mainų tinklai, o kur 
jų nėra, jie turi būti sukurti.
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Pakeitimas 5
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal 
kurią išduodamos privalomosios licencijos, 
susijusios su patentais ir papildomais 
apsaugos sertifikatais dėl farmacinių 
produktų gamybos ir prekybos, kai šie 
produktai yra skirti eksportui į nustatytus 
kriterijus atitinkančius PPO narius, turinčius 
problemų visuomenės sveikatos srityje.

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal 
kurią išduodamos privalomosios licencijos, 
susijusios su patentais ir papildomais 
apsaugos sertifikatais dėl farmacinių 
produktų gamybos ir prekybos, kai šie 
produktai yra skirti eksportui į nustatytus 
kriterijus atitinkančius PPO narius ir kitas 
šių produktų stokojančias šalis, turinčius 
problemų visuomenės sveikatos srityje.

Begründung

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

Pakeitimas 6
1 straipsnio 2 dalis

Valstybės narės išduoda tokią privalomąją 
licenciją bet asmeniui, kuris pateikia 
paraišką pagal 5 straipsnio nuostatas, 
atsižvelgiant į 5–8 straipsniuose nurodytas 
sąlygas.

Valstybės narės išduoda tokią privalomąją 
licenciją bet  asmeniui, kuris pateikia 
paraišką pagal 5 straipsnio nuostatas, 
atsižvelgiant į 5–8 straipsniuose nurodytas 
sąlygas, išskyrus atvejus, kai teisės 
savininkas gali įrodyti, kad privalomoji 
licencija gali būti naudojama, siekiant kitų 
tikslų, ir ypač grynai komercinio pobūdžio 
tikslų.

Begründung

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

Pakeitimas 7
2 straipsnio ca punktas (naujas)

(ca) „kita produkto stokojanti šalis“ − bet 
kuri mažiausiai išsivysčiusi šalis pagal 
oficialųjį JT MIŠ sąrašą.



PE 353.621v01-00 6/1 PA\555323LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Begründung

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

Pakeitimas 8
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

(1 a) Kriterijus atitinkančios taip pat yra 
kitos produkto stokojančios šalys, kurios 
nėra PPO nariai, jeigu jos:
(a) turi Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos suteiktą teisę gauti 
oficialią paramą plėtrai ir
(b) paskelbia nepaprastąją padėtį ar kitas 
ypatingos reikšmės aplinkybes bei
(c) tiksliai įvardija tam tikro farmacinio 
produkto, reikalingo nepaprastosios 
padėties atveju, pavadinimą ir kiekį.

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.

Pakeitimas 9
5 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu paraišką privalomajai licencijai 
gauti pateikęs asmuo pateikia to paties 
produkto paraiškas daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, jis nurodo tai kiekvienoje 
paraiškoje, kartu pateikdamas duomenis apie 
kiekius ir atitinkamus importuojančius PPO 
narius.

2. Jeigu paraišką privalomajai licencijai 
gauti pateikęs asmuo pateikia to paties 
produkto paraiškas daugiau kaip vienos 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms, jis nurodo tai kiekvienoje 
paraiškoje, kartu pateikdamas duomenis apie 
kiekius ir atitinkamus importuojančius PPO 
narius ar kitas šio produkto stokojančias 
šalis.
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Begründung

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

Pakeitimas 10
5 straipsnio 3 dalies e punktas

(e) importuojantis PPO narys arba nariai; (e) importuojantis PPO narys ar kita šio 
produkto stokojanti šalis arba 
importuojantys PPO nariai ar kitos šio 
produkto stokojančios šalys;

Begründung

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

Pakeitimas 11
5 straipsnio 3 dalies g punktas

(g) importuojančio PPO nario įgaliotų
atstovų pateikto konkretaus prašymo 
pareiškėjų įrodymai, nurodant reikalingo 
produkto kiekį.

(g) importuojančio PPO nario ar kitos šio 
produkto stokojančios šalies įgaliotų atstovų 
pateikto konkretaus prašymo pareiškėjų 
įrodymai, nurodant reikalingo produkto 
kiekį.

Begründung

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

Pakeitimas 12
5 straipsnio 4 dalis

4. Kompetentinga institucija gali nustatyti 
papildomus formalius arba administracinius 
reikalavimus veiksmingam paraiškos 
apdorojimui užtikrinti.

4. Kompetentinga institucija gali nustatyti 
papildomus formalius arba administracinius 
reikalavimus veiksmingam paraiškos 
apdorojimui užtikrinti. Šie reikalavimai turi 
būti kiek įmanoma mažesni ir neturi 
bereikalingai užvilkinti paraiškos 
apdorojimo.
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Begründung

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

Pakeitimas 13
5 straipnsio 4 a dalis (nauja)

4a. Kompetentinga institucija informuoja 
teisės savininką apie pateiktą paraišką 
privalomajai licencijai gauti 14 dienų 
laikotarpiu.

Begründung

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

Pakeitimas 14
6 straipsnio 2 dalis

2. Kompetentinga institucija įsitikina, kad 
paraiškoje nurodytas produkto kiekis 
neviršija kiekio, kurį Pasaulinei prekybos 
organizacijai nurodė importuojantis PPO 
narys (-iai) ir kad, atsižvelgiant į kitas 
Bendrijoje užsakytas privalomąsias 
licencijas, bendras produkto kiekis, kurį 
užsako gamybai bet kuris importuojantis 
PPO narys, smarkiai neviršija nurodyto 
kiekio, kurį Pasaulinei prekybos 
organizacijai nurodė tas narys.

2. Kompetentinga institucija įsitikina, kad 
paraiškoje nurodytas produkto kiekis 
neviršija kiekio, kurį Pasaulinei prekybos 
organizacijai nurodė importuojantis PPO 
narys (-iai) ir kad, atsižvelgiant į kitas 
Bendrijoje užsakytas privalomąsias 
licencijas, bendras produkto kiekis, kurį 
užsako gamybai bet kuris importuojantis 
PPO narys, neviršija nurodyto kiekio, kurį 
jis nurodė Pasaulinei prekybos 
organizacijai.

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. 

Pakeitimas 15
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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(2a) Kompetentinga institucija užtikrina, 
kad 1 ir 2 dalys yra atitinkamai taikomos 
kiekvienai šio produkto stokojančiai šaliai 
taip, kad šios šalys 1-oje ir 2-oje dalyse 
nustatytomis sąlygomis, kaip ir PPO nariai, 
galėtų pateikti paraišką privalomajai 
licencijai gauti.

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.

Pakeitimas 16
7 straipsnio 1 dalis

Pareiškėjas pateikia kompetentingą 
instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis 
ėmėsi priemonių iš teisės savininko gauti 
leidimą priimtinomis komercinėmis 
sąlygomis ir kad šios pastangos per 
priimtiną laikotarpį nebuvo sėkmingos.

Pareiškėjas pateikia kompetentingą 
instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis 
ėmėsi priemonių iš teisės savininko gauti 
leidimą priimtinomis komercinėmis 
sąlygomis ir kad šios pastangos 60 dienų
laikotarpiu nebuvo sėkmingos.

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

Pakeitimas 17
7 straipsnio 2 dalis

Nustatant priimtiną laikotarpį, 
atsižvelgiama, ar importuojantis PPO narys 
paskelbė nepaprastąją padėtį arba kitas 
ypatingos reikšmės aplinkybes.

išbraukta
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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.

Pakeitimas 18
8 straipsnio 1 dalis

1. Išduota licencija yra neišimtinė ir 
neperleidžiama. Joje numatomos 2–8 dalyse 
nurodytos specialiosios sąlygos, kurias turi 
įvykdyti licencijos savininkas.

1. Išduota licencija yra neišimtinė ir 
neperleidžiama. Joje numatomos 2–9 dalyse 
nurodytos specialiosios sąlygos, kurias turi 
įvykdyti licencijos savininkas.

Begründung

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

Pakeitimas 19
8 straipsnio 2 dalis

2. Pagal licenciją gaminamų patentuotų 
produktų kiekis neviršija kiekio, kuris 
būtinas paraiškoje nurodytiems 
importuojančių PPO narių poreikiams 
patenkinti.

2. Pagal licenciją gaminamų patentuotų 
produktų kiekis neviršija kiekio, kuris 
būtinas paraiškoje nurodytiems 
importuojančių PPO narių ar kitų šių 
produktų stokojančių šalių poreikiams 
patenkinti.

Begründung

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

Pakeitimas 20
8 straipsnio 3 dalis

3. Licencija yra griežtai ribojama 
aptariamojo produkto gamybos veiksmais ir 
jo pardavimu eksportui į paraiškoje 
nurodytus PPO narius. Pagal privalomąją 

3. Licencija yra griežtai ribojama 
aptariamojo produkto gamybos veiksmais ir 
jo pardavimu eksportui į paraiškoje 
nurodytus PPO narius ar kitas šio produkto 



PA\555323LT.doc 11/1 PE 353.621v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

licenciją pagamintas produktas nesiūlomas 
pardavimui ir nepateikiamas jokių kitų nei 
paraiškoje nurodytų PPO narių teritorijoje.

stokojančias šalis. Pagal privalomąją 
licenciją pagamintas produktas nesiūlomas 
pardavimui ir nepateikiamas jokių kitų nei 
paraiškoje nurodytų PPO narių ar kitų šio 
produkto stokojančių šalių teritorijoje.

Begründung

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

Pakeitimas 21
8 straipsnio 4 dalis

4. Pagal licenciją pagaminti produktai yra 
aiškiai identifikuojami naudojant 
specialiąsias etiketes arba žymėjimą ir 
nurodant, kad produktai yra pagaminti pagal 
šį reglamentą. Kad būtų galima atskirti šiuos 
produktus nuo teisės savininko pagamintų 
produktų, naudojama speciali pakuotė. Ant 
pakuotės ir bet kokioje pridedamoje 
informacinėje medžiagoje pateikiama žymė, 
kad produktui yra taikoma šiame reglamente 
numatyta privalomoji licencija, nurodomas 
kompetentingos institucijos pavadinimas ir 
bet koks identifikuojantis nuorodinis 
numeris, taip pat aiškiai pažymima, kad 
produktas yra skirtas eksportui ir pardavimui 
atitinkamų importuojančių PPO narių 
teritorijoje. Taip pat reikalaujama naudoti 
specialųjį spalvinimą arba pačių produktų 
formą, nebent pareiškėjui pavyktų įrodyti, 
kad toks atskyrimas nėra įmanomas arba turi 
esminę įtaką kainai.

4. Pagal licenciją pagaminti produktai yra 
aiškiai identifikuojami naudojant 
specialiąsias etiketes arba žymėjimą ir 
nurodant, kad produktai yra pagaminti ar 
parduoti pagal šį reglamentą. Ši nuostata 
galioja visose teritorijose, kuriose 
parduodamas pagal licenciją pagamintas 
produktas. Kad būtų galima atskirti šiuos 
produktus nuo teisės savininko pagamintų 
produktų, naudojama speciali pakuotė. Ant 
pakuotės ir bet kokioje pridedamoje 
informacinėje medžiagoje pateikiama žymė, 
kad produktui yra taikoma šiame reglamente 
numatyta privalomoji licencija, nurodomas 
kompetentingos institucijos pavadinimas ir 
bet koks identifikuojantis nuorodinis 
numeris, taip pat aiškiai pažymima, kad 
produktas yra skirtas eksportui ir pardavimui 
atitinkamų importuojančių PPO narių 
teritorijoje ar kitose šio produkto 
stokojančiose šalyse. Taip pat reikalaujama 
naudoti specialųjį spalvinimą arba pačių 
produktų formą, nebent pareiškėjui pavyktų 
įrodyti, kad toks atskyrimas nėra įmanomas 
arba turi esminę įtaką kainai.

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.
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Pakeitimas 22
8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanga

5. Prieš išsiųsdamas produktus paraiškoje 
nurodytiems importuojantiems PPO nariams, 
licencijos savininkas nurodo tinklalapyje šią 
informaciją:

5. Prieš išsiųsdamas produktus paraiškoje 
nurodytiems importuojantiems PPO nariams 
ar kitoms šių produktų stokojančioms 
šalims, licencijos savininkas nurodo 
tinklalapyje šią informaciją:

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.

Pakeitimas 23
8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

(a) pagal licenciją tiekiamus kiekius ir PPO 
narius, kuriems jie yra teikiami;

(a) pagal licenciją tiekiamus kiekius ir PPO 
narius ar kitas šių produktų stokojančias 
šalis, kuriems jie yra teikiami;

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.

Pakeitimas 24
8 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Tinklalapio adresas perduodamas
kompetentingai institucijai.

Tinklalapio adresas pranešamas
kompetentingai institucijai, Komisijai ir 
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teisės savininkams. Komisija paskelbia šį 
adresą savo pagrindinėje svetainėje.

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.

Pakeitimas 25
8 straipsnio 6 dalis

6. Jeigu privalomojoje licencijoje nurodyti 
produktai yra patentuoti paraiškoje 
nurodytose importuojančiose PPO 
valstybėse narėse, produktai eksportuojami 
tiktai tuo atveju, jeigu šios valstybės išdavė 
privalomąją licenciją šių produktų importui 
ir pardavimui.

6. Jeigu privalomojoje licencijoje nurodyti 
produktai yra patentuoti paraiškoje 
nurodytose importuojančiose PPO 
valstybėse narėse ar kitose šių produktų 
stokojančiose šalyse, produktai 
eksportuojami tiktai tuo atveju, jeigu šios 
valstybės išdavė privalomąją licenciją šių 
produktų importui ir pardavimui.

Begründung

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

Pakeitimas 26
8 straipsnio 7 dalis

7. Licencijos savininkas deramai ir tiksliai 
pildo apskaitos knygas ir visų pagamintų 
produkto kiekių ir su jais susijusių operacijų 
dokumentus. Pagal užklausą licencijos 
savininkas pateikia šias apskaitos knygas ir 
dokumentus nepriklausomam asmeniui, dėl 
kurio šalys susitaria arba kurį kitaip 
kompetentingos institucijos paskiria; šis 
asmuo tikrina, ar yra laikomasi licencijos 
sąlygų, ypač tų, kurios yra susijusios su 

7. Licencijos savininkas deramai ir tiksliai 
pildo apskaitos knygas ir visų pagamintų 
produkto kiekių ir su jais susijusių operacijų 
dokumentus. Pagal užklausą licencijos 
savininkas pateikia šias apskaitos knygas ir 
dokumentus teisės savininkui ir
nepriklausomam asmeniui, dėl kurio šalys 
susitaria arba kurį kitaip kompetentingos 
institucijos paskiria; šis asmuo tikrina, ar yra 
laikomasi licencijos sąlygų, ypač tų, kurios 
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galutine produktų paskirtimi. yra susijusios su galutine produktų 
paskirtimi.

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.

Pakeitimas 27
8 straipsnio 8 dalis

8. Licencijos savininkui keliamas 
reikalavimas pateikti produkto eksporto 
įrodymus, prie kurių priskiriama atitinkamos 
muitinės patvirtinta eksporto deklaracija, 
importo arba pateikimo rinkoje – tai 
patvirtina importuojančio PPO nario 
institucija – įrodymus, ir saugoti šiuos 
dokumentus mažiausiai trejus metus. Pagal 
užklausą šie įrodymai turi būti pateikti 
kompetentingai institucijai.

8. Licencijos savininkui keliamas 
reikalavimas pateikti produkto eksporto 
įrodymus, prie kurių priskiriama atitinkamos 
muitinės patvirtinta eksporto deklaracija, 
importo arba pateikimo rinkoje – tai 
patvirtina importuojančio PPO nario ar kitos 
šio produkto stokojančios šalies institucija –
įrodymus, ir saugoti šiuos dokumentus 
mažiausiai trejus metus. Pagal užklausą šie 
įrodymai turi būti pateikti kompetentingai 
institucijai. Ne vėliau kaip per 14 dienų po 
atlikto eksporto pagal užklausą taip pat 
atitinkamam teisės savininkui turi būti 
užtikrinta galimybė susipažinti su 
dokumentais.

Begründung

Entsprechend Pakeitimas 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. 

Pakeitimas 28
8 straipsnio 9 dalis

9. Licencijos savininkas teisės savininkui 
privalo sumokėti atitinkamą atlygį, kurį 
nustato kompetentinga institucija, 
atsižvelgdama į panaudojimo ekonominę 
vertę, numatytą pagal atitinkamą licenciją 
importuojantiems PPO nariams.

9. Licencijos savininkas teisės savininkui 
privalo sumokėti atitinkamą atlygį, kurį 
nustato kompetentinga institucija, 
atsižvelgdama į panaudojimo ekonominę 
vertę, numatytą pagal atitinkamą licenciją 
importuojantiems PPO nariams ar kitoms 
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šio produkto stokojančioms šalims. 
Nustatydama atlygio dydį, kompetentinga 
institucija taip pat įvertina importuojančio 
PPO nario užimamą vietą pagal JT 
Socialinės raidos indeksą (SRI).

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

Pakeitimas 29
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos f a punktas (naujas)

(fa) 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti požymiai, 
kuriais pagal licenciją pagaminti 
farmaciniai produktai skiriasi nuo teisės 
savininko pagamintų produktų.

Begründung

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

Pakeitimas 30
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisija, siekdama užtikrinti informacijos 
mainus tarp kompetentingų institucijų, 
teisės savininkų ir pareiškėjų, sukuria 
pagrindinę svetainę, kurioje skelbiami 
reikalingi duomenys.

Pakeitimas 31
11 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalis netaikoma, kai reeksportuojama į 
paraiškoje nurodytą, ant pakuotės ir su 
produktu susijusioje dokumentacijoje 
identifikuotą importuojantį PPO narį arba 
kai produktui taikoma tranzito arba muitinio 

2. 1 dalis netaikoma, kai reeksportuojama į 
paraiškoje nurodytą, ant pakuotės ir su 
produktu susijusioje dokumentacijoje 
identifikuotą importuojantį PPO narį ar kitą 
šio produkto stokojančią šalį arba kai 
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sandėliavimo procedūra, arba jis yra 
saugomas laisvojoje zonoje arba laisvajame 
sandėlyje ruošiant jį reeksportui į šį 
importuojantį PPO narį.

produktui taikoma tranzito arba muitinio 
sandėliavimo procedūra, arba jis yra 
saugomas laisvojoje zonoje arba laisvajame 
sandėlyje ruošiant jį reeksportui į šį 
importuojantį PPO narį ar kitą šio produkto 
stokojančią šalį.

Begründung

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

Pakeitimas 32
12 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad, pažeidžiant 
11 straipsnio 1 dalį, produktai, kuriems 
pagal šį reglamentą yra taikoma privalomoji 
licencija, yra importuojami į Bendriją, 
muitinė sustabdo šių produktų perdavimą 
gavėjui arba juos sulaiko laikotarpiui, per 
kurį bus gautas atitinkamos nacionalinės
institucijos sprendimas dėl prekių pobūdžio. 
Perdavimo gavėjui sustabdymo arba 
sulaikymo laikotarpis neviršija 10 darbo 
dienų, tačiau, esant ypatingoms 
aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti 
pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų. 
Pasibaigus tam laikotarpiui, produktams 
taikomos sulaikymo priemonės 
panaikinamos, su sąlyga, kad buvo įvykdyti 
visi muitinės formalumai.

1. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad, pažeidžiant 
11 straipsnio 1 dalį, produktai, kuriems 
pagal šį reglamentą yra taikoma privalomoji 
licencija, yra importuojami į Bendriją, 
muitinė sustabdo šių produktų perdavimą 
gavėjui arba juos sulaiko laikotarpiui, per 
kurį bus gautas atitinkamos institucijos 
sprendimas dėl prekių pobūdžio. 
Kompetentinga institucija, savo iniciatyva 
arba teisės savininkui ar licencijos 
savininkui pateikus pagrįstą prašymą, yra 
įgaliota patikrinti tokį įtarimą. Perdavimo 
gavėjui sustabdymo arba sulaikymo 
laikotarpis neviršija 10 darbo dienų, tačiau, 
esant ypatingoms aplinkybėms, šis 
laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau 
kaip 10 darbo dienų. Pasibaigus tam 
laikotarpiui, produktams taikomos 
sulaikymo priemonės panaikinamos, su 
sąlyga, kad buvo įvykdyti visi muitinės 
formalumai.

Begründung

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

Pakeitimas 33
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12 straipsnio 2 dalis

2. Atitinkama nacionalinė institucija ir 
aptariamų produktų gamintojas arba 
eksportuotojas nedelsiant informuojamas 
apie perdavimo gavėjui sustabdymą arba 
produktų sulaikymą ir gauna visą turimą 
informaciją apie aptariamus produktus. 
Būtina deramai atsižvelgti į nacionalines 
nuostatas, reglamentuojančias asmens 
duomenų, komercinės ir pramoninės 
paslapties, profesinio ir administracinio 
konfidencialumo apsaugą. Importuotojui ir, 
tam tikrais atvejais, eksportuotojui 
suteikiama galimybė pateikti atitinkamai 
nacionalinei institucijai, jo nuomone, 
tinkamą informaciją apie produktus.

2. Atitinkama institucija ir aptariamų 
produktų gamintojas arba eksportuotojas 
nedelsiant informuojamas apie perdavimo 
gavėjui sustabdymą arba produktų 
sulaikymą ir gauna visą turimą informaciją 
apie aptariamus produktus. Būtina deramai 
atsižvelgti į nacionalines nuostatas, 
reglamentuojančias asmens duomenų, 
komercinės ir pramoninės paslapties, 
profesinio ir administracinio 
konfidencialumo apsaugą. Importuotojui ir, 
tam tikrais atvejais, eksportuotojui 
suteikiama galimybė pateikti atitinkamai 
institucijai, jo nuomone, tinkamą informaciją 
apie produktus.

Begründung

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

Pakeitimas 34
12 straipsnio 4 dalis

4. Atitinkamai nacionalinei institucijai 
nustačius, kad produktai, kurių perdavimas 
gavėjui muitinės sprendimu buvo 
sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, buvo 
skirti importui į Bendriją prieštaraujant 11 
straipsnio 1 dalies nuostatoms, ši institucija 
imasi būtinų veiksmų, kuriais siekiama 
užtikrinti šių produktų konfiskavimą ir 
utilizavimą pagal nacionalinių įstatymų 
nuostatas.

4. Atitinkamai institucijai nustačius, kad 
produktai, kurių perdavimas gavėjui 
muitinės sprendimu buvo sustabdytas arba 
kurie buvo sulaikyti, buvo skirti importui į 
Bendriją prieštaraujant 11 straipsnio 1 dalies 
nuostatoms, ši institucija imasi būtinų 
veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti šių 
produktų konfiskavimą ir utilizavimą pagal 
nacionalinių įstatymų nuostatas.

Begründung

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

Pakeitimas 35
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12 straipsnio 5 dalis

5. Jeigu kontrolės procedūras atlikusi 
atitinkama nacionalinė institucija nustato, 
kad produktai, kurių perdavimas gavėjui 
muitinės sprendimu buvo sustabdytas arba 
kurie buvo sulaikyti, nepažeidė 11 straipsnio 
1 dalies nuostatų, muitinė panaikina 
produktams taikomas priemones ir perduoda 
jas produktų gavėjui, su sąlyga, kad buvo 
įvykdyti visi muitinės formalumai.

5. Jeigu kontrolės procedūras atlikusi 
atitinkama institucija nustato, kad produktai, 
kurių perdavimas gavėjui muitinės 
sprendimu buvo sustabdytas arba kurie buvo 
sulaikyti, nepažeidė 11 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, muitinė panaikina produktams 
taikomas priemones ir perduoda jas 
produktų gavėjui, su sąlyga, kad buvo 
įvykdyti visi muitinės formalumai.

Begründung

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

Pakeitimas 36
12 straipsnio 6 dalis

6. Kompetentinga nacionalinė institucija 
informuoja Komisiją apie bet kokius 
sprendimus dėl konfiskavimo ir 
sunaikinimo, kurie yra priimami pagal šį 
reglamentą.

6. Kompetentinga institucija informuoja 
Komisiją apie bet kokius sprendimus dėl 
konfiskavimo ir sunaikinimo, kurie yra 
priimami pagal šį reglamentą.

Begründung

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

Pakeitimas 37
16 straipsnio 1 dalis

1. Kai paraiškoje privalomajai licencijai 
gauti nurodytam farmaciniam produktui 
yra išduotas leidimas pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnį, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 24 straipsnio 4 ir 5 dalių bei 
14 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatos 
netaikomos.

išbraukta
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Taikant šios dalies nuostatas ir nukrypstant 
nuo Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 
dalies nuostatų, pareiškėjas neprivalo 
pateikti ikiklinikinių tyrimų ir klinikinių 
tyrimų rezultatų, jeigu gali įrodyti, kad 
aptariamasis produktas yra nepatentuota 
referencinių vaistų, kuriems yra arba buvo 
išduotas leidimas prekiauti pagal tos 
direktyvos 6 straipsnį arba Reglamento 
(EB) Nr. 726/2004 3 straipsnį, versija.

Begründung

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.

Pakeitimas 38
16 a straipsnis (naujas)

16 a straipsnis
Patentas negalioja gamybai, sandėliavimui, 
naudojimui klinikiniams tyrimams ar 
patentuotų išradimų pardavimui, jeigu šie 
veiksmai vykdomi išskirtinai siekiant gauti 
privalomąją licenciją šio reglamento 
prasme. 16 straipsnio nuostatos 
nepažeidžiamos.

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 
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lediglich auf die zuständigen Behörde Bezug genommen wird
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