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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
z zadowoleniem przyjmuje projekt rozporządzenia Komisji w sprawie przyznawania licencji 
przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych 
przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem 
publicznym.

Poważne problemy w zakresie zdrowia publicznego, z którymi muszą się zmagać najsłabiej 
rozwinięte kraje świata, mogą zostać dzięki wydawaniu licencji przymusowych jeśli nie 
zlikwidowane, to przynajmniej zmniejszone.

Projekt Komisji stanowi wyważoną próbę pogodzenia z jednej strony interesów krajów 
będących w potrzebie, a z drugiej wartych ochrony interesów posiadaczy patentów. 

Jednakże nie tylko kraje członkowskie WTO stają wobec problemów w zakresie zdrowia 
publicznego, także innym, mniej rozwiniętym krajom należy zapewnić dostęp do leków po 
przystępnych cenach.

Jednocześnie nie wolno zapominać, że wydanie licencji przymusowej stanowi poważną 
ingerencję w prawo własności posiadacza patentu. Dlatego posiadaczy patentów należy 
włączyć do kontroli uczciwego wykorzystania systemu licencji przymusowych stworzonego 
za pomocą rozporządzenia. Należy zapewnić dostęp do wymaganych w tym celu informacji.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej w sprawie, o uwzględnienie w 
raporcie następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę, że celem systemu 
licencji przymusowych ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem jest podjęcie 
działań służących rozwiązaniu problemów 
dotyczących zdrowia publicznego, powinien
on być wykorzystywany w dobrej wierze; 
jeśli nadrzędnym zamiarem jest realizacja 

(6) Biorąc pod uwagę, że celem systemu 
licencji przymusowych ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem jest podjęcie 
działań służących rozwiązaniu problemów 
dotyczących zdrowia publicznego, musi on 
być wykorzystywany w dobrej wierze; jeśli 
zamiarem jest realizacja innych celów, a 

  
1 Dz. U. C ... / Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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innych celów, a zwłaszcza celów o 
charakterze czysto handlowym, systemu 
tego nie należy stosować.

zwłaszcza celów o charakterze czysto 
handlowym, systemu tego nie należy 
stosować w żadnym wypadku.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 7

(7) Produkty wytwarzane na mocy 
niniejszego rozporządzenia winny dotrzeć 
do tych, którzy ich potrzebują i nie należy 
ich przekierowywać do osób innych niż te, 
dla których zostały przeznaczone; a zatem, 
licencje przymusowe wydane na podstawie 
niniejszego rozporządzenia winny nakładać 
na licencjobiorcę jasne wymogi odnośnie 
działań objętych licencją, identyfikacji 
produktów farmaceutycznych wytwarzanych 
zgodnie z licencją oraz krajów, do których te 
produkty będą wywożone.

(7) Produkty wytwarzane na mocy 
niniejszego rozporządzenia mogą dotrzeć 
wyłącznie do tych, którzy ich potrzebują i 
nie należy ich przekierowywać do osób 
innych niż te, dla których zostały 
przeznaczone; a zatem, wydawanie licencji 
przymusowych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia musi nakładać na 
licencjobiorcę jasne wymogi odnośnie 
działań objętych licencją, identyfikacji 
produktów farmaceutycznych wytwarzanych 
zgodnie z licencją oraz krajów, do których te 
produkty będą wywożone.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 8

(8) Należy ustanowić przepisy dotyczące 
działań podejmowanych przez służby celne 
na granicach zewnętrznych w ramach 
postępowania z produktami wytwarzanymi i 
sprzedawanymi w celu wywozu na 
podstawie licencji przymusowej, które osoba 
kontrolowana próbuje ponownie wwieźć na 
terytorium Wspólnoty.

(8) Muszą zostać ustanowione niezawodne
przepisy dotyczące działań podejmowanych 
przez służby celne na granicach 
zewnętrznych w ramach postępowania z 
producentami i dystrybutorami 
nielegalnych produktów wytwarzanych i 
sprzedawanych w celu wywozu na 
podstawie licencji przymusowej, które osoba 
kontrolowana próbuje ponownie wwieźć na 
terytorium Wspólnoty.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 9

(9) W celu uniknięcia możliwości 
nadprodukcji i ewentualnego przekierowania 
produktów, właściwe władze powinny wziąć 
pod uwagę istniejące licencje przymusowe 
dotyczące tych samych produktów i krajów, 
jak również równoległe wnioski wymienione 

(9) W celu uniknięcia możliwości 
nadprodukcji i ewentualnego przekierowania 
produktów, właściwe władze powinny wziąć 
pod uwagę istniejące licencje przymusowe 
dotyczące tych samych produktów i krajów, 
jak również równoległe wnioski wymienione 
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przez wnioskodawcę. przez wnioskodawcę. Należy stworzyć 
konieczne w tym celu sieci wymiany 
danych, o ile jeszcze nie miało to miejsca.

Poprawka 5
Art. 1 ust.1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedurę przyznawania licencji 
przymusowych w odniesieniu do patentów i 
uzupełniających świadectw ochronnych 
dotyczących wytwarzania i sprzedaży 
produktów farmaceutycznych w przypadku, 
gdy te produkty są przeznaczone na
wywóz do członków WTO dotkniętych 
problemami dotyczącymi zdrowia 
publicznego, kwalifikujących się do ich 
otrzymania.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedurę przyznawania licencji 
przymusowych w odniesieniu do patentów i 
uzupełniających świadectw ochronnych 
dotyczących wytwarzania i sprzedaży 
produktów farmaceutycznych w przypadku, 
gdy te produkty są przeznaczone na wywóz 
do członków WTO dotkniętych problemami 
dotyczącymi zdrowia publicznego i innych 
krajów będących w potrzebie, 
kwalifikujących się do ich otrzymania.

Uzasadnienie

Dodane uzupełnienie wyjaśnia, że także kraje niebędące członkami WTO powinny należeć do 
kręgu krajów kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 6
Art. 1 ust. 2

Państwa Członkowskie przyznają licencje 
przymusowe każdej osobie składającej 
wniosek zgodnie z art. 5 i z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 5 – 8.

Państwa Członkowskie przyznają licencje 
przymusowe każdej osobie składającej 
wniosek zgodnie z art. 5 i z zastrzeżeniem 
warunków określonych w art. 5 – 8, chyba 
że posiadacz prawa jest w stanie wykazać, 
że licencja przymusowa wykorzystywana 
jest do realizacji innych celów, a zwłaszcza 
celów o charakterze czysto handlowym.

Uzasadnienie

Uzupełnienie to umożliwia licencjodawcom przejęcie pełnej funkcji kontrolnej i wykazanie na 
wstępie ewentualnego zamiaru nadużycia przez licencjobiorcę. 

Poprawka 7
Art. 2 lit. c a (nowa)
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ca) „inny kraj będący w potrzebie” to każdy 
z najsłabiej rozwiniętych krajów zgodnie z 
oficjalną listą najsłabiej rozwiniętych 
krajów stworzoną przez ONZ.

Uzasadnienie

Dodane uzupełnienie definiuje kraje nie będące członkami WTO, które jednak powinny 
zaliczać się do kręgu krajów kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 8
Art. 4 ust. 1 a (nowy)

1 a) Do otrzymania pomocy kwalifikują się 
poza tym inne kraje będące w potrzebie, nie 
będące członkami WTO, o ile:
a) mają prawo do oficjalnej pomocy 
rozwojowej według Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju oraz
b) ogłaszają sytuację krytyczną w kraju lub 
inne warunki sytuacji krytycznej oraz
c) określają dokładnie nazwę i ilość danego 
leku, jaką potrzebują do zwalczenia stanu 
wyjątkowego.

Uzasadnienie

Dodane uzupełnienie rozszerza krąg krajów kwalifikujących się do otrzymania pomocy 
zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi obowiązującymi na poziomie ONZ także na kraje 
będące w potrzebie nie będące członkami WTO. Kraje te pod pewnymi dodatkowymi 
warunkami także powinny kwalifikować się do otrzymania pomocy.

Poprawka 9
Art. 5 ust. 2

2. Jeżeli osoba występująca o licencję 
przymusową składa wnioski dotyczące tego
samego produktu do właściwych władz w 
więcej niż jednym Państwie Członkowskim, 
zaznacza ona ten fakt w każdym wniosku 
podając szczegóły dotyczące 
przedmiotowych ilości i importerów –
członków WTO.

2. Jeżeli osoba występująca o licencję 
przymusową składa wnioski dotyczące tego 
samego produktu do właściwych władz w 
więcej niż jednym Państwie Członkowskim, 
zaznacza ona ten fakt w każdym wniosku 
podając szczegóły dotyczące 
przedmiotowych ilości i importerów –
członków WTO lub innych krajów 
będących w potrzebie.
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Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 10
Art. 5 ust. 3 lit. e

e) importer – członek/importerzy –
członkowie WTO;

e) importer – członek lub inny kraj będący 
w potrzebie/importerzy – członkowie WTO 
lub inne kraje będące w potrzebie;

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 11
Art. 5 ust. 3 lit. g

g) dowody złożenia przez upoważnionego 
przedstawiciela importera – członka WTO 
konkretnego wniosku do ubiegającego się o 
licencję przymusową, określającego 
wymaganą ilość produktu.

g) dowody złożenia przez upoważnionego 
przedstawiciela importera – członka
WTO lub innego kraju będącego w 
potrzebie konkretnego wniosku do 
ubiegającego się o licencję przymusową, 
określającego wymaganą ilość produktu.

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 12
Art. 5 ust. 4

4. Właściwe władze mogą ustalić dodatkowe 
wymogi formalne lub administracyjne celem 
usprawnienia procesu realizowania wniosku.

4. Właściwe władze mogą ustalić dodatkowe 
wymogi formalne lub administracyjne
celem usprawnienia procesu realizowania 
wniosku. Wymogi te winny pozostawać 
możliwie niewielkie i nie mogą 
niepotrzebnie opóźniać pracy nad 
wnioskiem.
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Uzasadnienie

Dodane uzupełnienie gwarantuje, że wydanie licencji przymusowej nie będzie opóźniane 
przez niepotrzebne wymogi właściwych władz.

Poprawka 13
Art. 5 ust. 4 a (nowy)

4a. Właściwe władze informują posiadacza 
prawa o wniosku o wydanie licencji 
przymusowej w ciągu 14 dni. 

Uzasadnienie

Dodane uzupełnienie od samego początku umożliwia posiadaczowi prawa uczestnictwo w 
systemie licencji przymusowych, wzmacniając w tej sposób pozycję posiadacza prawa.

Poprawka 14
Art. 6 ust. 2

2. Właściwe władze sprawdzają, czy ilość 
produktu podana we wniosku nie przekracza 
ilości zgłoszonej WTO przez importera(ów) 
– członka(ów) WTO oraz że, biorąc pod 
uwagę inne licencje przymusowe zlecone we 
Wspólnocie, całkowita ilość produktu 
zatwierdzonego do produkcji dla importera -
członka WTO znacząco nie przekracza 
ilości zgłoszonej WTO przez tego członka.

2. Właściwe władze sprawdzają, czy ilość 
produktu podana we wniosku nie przekracza 
ilości zgłoszonej WTO przez importera(ów) 
– członka(ów) WTO oraz że, biorąc pod 
uwagę inne licencje przymusowe zlecone we 
Wspólnocie, całkowita ilość produktu 
zatwierdzonego do produkcji dla importera -
członka WTO nie przekracza ilości 
zgłoszonej przez niego WTO.

Uzasadnienie

Skreślenie likwiduje sprzeczność z art. 8 ust. 2. Ilość produktu wytwarzanego na licencji 
przymusowej nie może wykraczać ponad zapotrzebowanie zgłoszone WTO. 

Poprawka 15
Art. 6 ust. 2a (nowy)

2a) Właściwe władze zapewniają, że ust. 1 i 
2 są odpowiednio stosowane do każdego 
innego kraju będącego w potrzebie, tak by 
kraje te mogły składać wniosek o wydanie 
licencji przymusowej na takich samych 
warunkach, określonych w niniejszych 
ustępach, jak członkowie WTO.
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Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy i wyjaśnia, że inne kraje będące w potrzebie w 
żadnym wypadku nie powinny otrzymywać licencji przymusowych pod innymi warunkami niż 
członkowie WTO.

Poprawka 16
Art. 7 ust. 1

Wnioskodawca dostarcza właściwym 
organom przekonywujący dowód, że dołożył 
wszelkich starań, aby otrzymać 
upoważnienie od posiadacza prawa na 
rozsądnych warunkach handlowych oraz że 
te starania nie przyniosły pozytywnych 
skutków w stosownym czasie.

Wnioskodawca dostarcza właściwym 
organom przekonywujący dowód, że dołożył 
wszelkich starań, aby otrzymać 
upoważnienie od posiadacza prawa na 
rozsądnych warunkach handlowych oraz że 
te starania nie przyniosły pozytywnych 
skutków w czasie 60 dni.

Uzasadnienie

Wprowadzenie jasno określonego terminu znosi niepewność prawną związaną z określeniem 
stosowności terminu. Termin jest stosowny dla negocjacji o upoważnienie posiadacza prawa i 
pozwala uniknąć opóźnień przy wydawaniu licencji przymusowej.

Poprawka 17
Art. 7 ust. 2

Przy określeniu stosownego czasu należy 
wziąć pod uwagę, czy importer – członek 
WTO zgłosił wystąpienie sytuacji krytycznej 
w kraju lub innych okoliczności 
wymagających podjęcia pilnych działań.

Tekst zostaje skreślony

Uzasadnienie
Wprowadzenie jasno określonego terminu znosi niepewność prawną związaną z określeniem 
stosowności terminu. Termin jest stosowny dla negocjacji o zgodzie posiadacza prawa i 
pozwala uniknąć opóźnień przy wydawaniu licencji przymusowej.

Poprawka 18
Art. 8 ust. 1

1. Przyznana licencja jest niewyłączna i 
nieprzenoszalna. Zawiera ona szczególne 
warunki określone w ust. 2 – 8, jakie 

1. Przyznana licencja jest niewyłączna i 
nieprzenoszalna. Zawiera ona szczególne 
warunki określone w ust. 2 – 9, jakie 
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powinna spełniać licencja. powinna spełniać licencja.

Uzasadnienie

Zmiana ta wyjaśnia, że do warunków, które powinny zostać spełnione przez licencjobiorcę, 
należy także wypłata stosownego wynagrodzenia posiadaczowi prawa.

Poprawka 19
Art. 8 ust. 2

2. Ilość opatentowanego produktu lub 
produktów wytworzonych zgodnie z licencją 
nie przekroczy ilości niezbędnej do 
spełnienia potrzeb importerów – członków 
WTO wymienionych we wniosku.

2. Ilość opatentowanego produktu lub 
produktów wytworzonych zgodnie z licencją 
nie przekroczy ilości niezbędnej do 
spełnienia potrzeb importerów – członków 
WTO lub innych krajów będących w 
potrzebie wymienionych we wniosku.

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 20
Art. 8 ust. 3

3. Licencja jest ściśle ograniczona do 
działań związanych z wytwarzaniem danego 
produktu i jego sprzedażą na wywóz do 
członków WTO wymienionych we wniosku. 
Żadnego produktu wytworzonego w ramach 
licencji przymusowej nie wolno oferować do 
sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu w 
żadnym innym kraju poza krajami będącymi 
członkami WTO wymienionymi we 
wniosku.

3. Licencja jest ściśle ograniczona do 
działań związanych z wytwarzaniem danego 
produktu i jego sprzedażą na wywóz do 
członków WTO lub innych krajów 
będących w potrzebie wymienionych we 
wniosku. Żadnego produktu wytworzonego 
w ramach licencji przymusowej nie wolno 
oferować do sprzedaży lub wprowadzenia 
do obrotu w żadnym innym kraju poza 
krajami będącymi członkami WTO lub 
innymi krajami będącymi w potrzebie
wymienionymi we wniosku.

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 21
Art. 8 ust. 4
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4. Produkty wytworzone w ramach licencji 
muszą być wyraźnie identyfikowane, za 
pomocą specjalnych etykiet lub oznakowań,
jako wytworzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Produkty należy odróżnić 
od tych, które zostały wytworzone przez 
posiadacza praw, za pomocą specjalnego 
opakowania. Opakowanie oraz wszelka 
dokumentacja dotycząca produktu powinny 
zawierać oznakowanie stwierdzające, że 
produkt podlega licencji przymusowej 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
oznakowaniu należy umieścić nazwę 
właściwych władz i identyfikacyjny numeru 
referencyjny oraz wyraźnie zaznaczyć, że 
produkt jest przeznaczony wyłącznie na 
wywóz i sprzedaż w danych krajach 
będących importerami – członkami WTO. 
O ile wnioskodawca nie udowodni, że 
odróżnienie produktu w taki sposób jest 
niewykonalne lub że ma ono istotny wpływ 
na cenę, wymagane jest także nadanie 
produktowi specjalnej barwy lub kształtu.

4. Produkty wytworzone w ramach licencji 
muszą być wyraźnie identyfikowane, za 
pomocą specjalnych etykiet lub oznakowań, 
jako wytworzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Produkty należy odróżnić 
od tych, które zostały wytworzone lub 
sprzedane przez posiadacza praw, za 
pomocą specjalnego opakowania. Dotyczy to 
wszelkich miejsc, gdzie lek wytwarzany na 
licencji jest wprowadzany na rynek. 
Opakowanie oraz wszelka dokumentacja 
dotycząca produktu powinny zawierać 
oznakowanie stwierdzające, że produkt 
podlega licencji przymusowej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Na 
oznakowaniu należy umieścić nazwę 
właściwych władz i identyfikacyjny numeru 
referencyjny oraz wyraźnie zaznaczyć, że 
produkt jest przeznaczony wyłącznie na 
wywóz i sprzedaż w danych krajach
będących importerami – członkami WTO 
lub innych krajach będących w potrzebie. 
O ile wnioskodawca nie udowodni, że 
odróżnienie produktu w taki sposób jest 
niewykonalne lub że ma ono istotny wpływ 
na cenę, wymagane jest także nadanie 
produktowi specjalnej barwy lub kształtu.

Uzasadnienie
W celu uniknięcia przekierowań handlu zasadne jest, by leki wytwarzane na licencji wyraźnie 
odróżniały się od leków posiadacza praw wszędzie, gdzie są one wprowadzane na rynek.

Poprawka 22
Art. 8 ust. 5 akapit pierwszy, wstęp

5. Przed wysyłką produktu do importerów –
członków WTO wymienionych we wniosku, 
licencjobiorca zamieści na stronie 
internetowej następujące informacje:

5. Przed wysyłką produktu do importerów –
członków WTO lub innych krajów 
będących w potrzebie wymienionych we 
wniosku, licencjobiorca zamieści na stronie 
internetowej następujące informacje:

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.
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W celu wspierania przejrzystości i kontroli użytkowania licencji przymusowych zasadne jest 
podanie strony internetowej z opublikowanymi danymi także posiadaczowi praw oraz podanie 
adresu na centralnej stronie Komisji.

Poprawka 23
Art. 8 ust. 5 akapit pierwszy lit. a 

a) Ilości dostarczane w ramach licencji oraz 
członkowie WTO, będący odbiorcami 
produktu;

a) Ilości dostarczane w ramach licencji oraz 
członkowie WTO lub inne kraje będące w 
potrzebie, będące odbiorcami produktu;

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

W celu wspierania przejrzystości i kontroli użytkowania licencji przymusowych zasadne jest 
podanie strony internetowej z opublikowanymi danymi także posiadaczowi praw oraz podanie 
adresu na centralnej stronie Komisji.

Poprawka 24
Art. 8 ust. 5 akapit drugi 

Adres strony internetowej zostanie podany 
do wiadomości właściwych władz.

Adres strony internetowej zostanie podany 
do wiadomości właściwych władz, Komisji i 
posiadaczy praw. Komisja opublikuje adres 
na swojej centralnej stronie internetowej.

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

W celu wspierania przejrzystości i kontroli użytkowania licencji przymusowych zasadne jest 
podanie strony internetowej z opublikowanymi danymi także posiadaczowi praw oraz podanie 
adresu na centralnej stronie Komisji.

Poprawka 25
Art. 8 ust. 6

6. Jeżeli produkty objęte licencją 
przymusową zostały opatentowane w 
krajach będących importerami - członkami 

6. Jeżeli produkty objęte licencją 
przymusową zostały opatentowane w 
krajach będących importerami - członkami 
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WTO wymienionymi we wniosku, wywóz 
produktów nastąpi wyłącznie wówczas, jeśli 
kraje te wydały obowiązkowe pozwolenie na 
przywóz i sprzedaż produktów.

WTO lub innych krajach będących w 
potrzebie wymienionych we wniosku, 
wywóz produktów nastąpi wyłącznie 
wówczas, jeśli kraje te wydały obowiązkowe 
pozwolenie na przywóz i sprzedaż 
produktów.

Uzasadnienie
Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 26
Art. 8 ust. 7

7. Licencjobiorca zobowiązany jest 
prowadzić pełną i zgodną ze stanem 
faktycznym ewidencję wszystkich ilości 
wytworzonego produktu oraz wszystkich 
transakcji obrotu tym produktem. 
Licencjobiorca udostępni tę ewidencję na 
żądanie niezależnej osobie uzgodnionej 
przez strony lub ustanowionej w inny sposób 
przez właściwe władze, wyłącznie w celu 
sprawdzenia, czy warunki licencji, a 
zwłaszcza warunki dotyczące miejsca 
przeznaczenia produktów, zostały spełnione.

7. Licencjobiorca zobowiązany jest 
prowadzić pełną i zgodną ze stanem 
faktycznym ewidencję wszystkich ilości 
wytworzonego produktu oraz wszystkich 
transakcji obrotu tym produktem. 
Licencjobiorca udostępni tę ewidencję na 
żądanie posiadaczowi prawa i niezależnej 
osobie uzgodnionej przez strony lub 
ustanowionej w inny sposób przez właściwe 
władze, wyłącznie w celu sprawdzenia, czy 
warunki licencji, a zwłaszcza warunki 
dotyczące miejsca przeznaczenia produktów, 
zostały spełnione.

Uzasadnienie

W celu wspierania przejrzystości i możliwości kontroli zasadne jest zapewnienie 
ewidencjonowania przez licencjobiorców na życzenie i w razie potrzeby także firmom 
mającym licencję i producentom.

Poprawka 27
Art. 8 ust. 8

8. Licencjobiorca jest zobowiązany 
dostarczyć dowód wywozu produktu, w 
postaci zgłoszenia wywozowego 
poświadczonego przez zainteresowane 
organy celne oraz dowód przywozu lub 
wprowadzenia do obrotu poświadczony 
przez władze importera - członka WTO. 
Licencjobiorca zachowa te zapisy przez 
okres co najmniej trzech lat. Dowody należy 
dostarczać na żądanie właściwych władz. 

8. Licencjobiorca jest zobowiązany 
dostarczyć dowód wywozu produktu, w 
postaci zgłoszenia wywozowego 
poświadczonego przez zainteresowane 
organy celne oraz dowód przywozu lub 
wprowadzenia do obrotu poświadczony 
przez władze importera - członka WTO lub 
innego kraju będącego w potrzebie. 
Licencjobiorca zachowa te zapisy przez 
okres co najmniej trzech lat. Dowody należy 
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dostarczać na żądanie właściwych władz. 
Najpóźniej 14 dni po dokonanym wywozie 
należy zapewnić na życzenie wgląd w akta 
także danemu posiadaczowi prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 4 krąg krajów najsłabiej rozwiniętych rozszerza się poza granice WTO. 
W celu poprawy kontroli po stronie producenta należy także zapewnić wgląd w dokumenty 
wywozowe i celne posiadaczom praw.

Poprawka 28
Art. 8 ust. 9

9. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność 
za wypłatę wynagrodzenia posiadaczowi 
prawa, w odpowiedniej wysokości ustalonej 
przez właściwe władze przy uwzględnieniu 
wartości ekonomicznej wykorzystania 
produktu, które zostało zatwierdzone w 
ramach licencji, dla zainteresowanych 
importerów - członków WTO.

9. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność 
za wypłatę wynagrodzenia posiadaczowi 
prawa, w odpowiedniej wysokości ustalonej 
przez właściwe władze przy uwzględnieniu 
wartości ekonomicznej wykorzystania 
produktu, które zostało zatwierdzone w 
ramach licencji, dla zainteresowanych 
importerów - członków WTO lub innych 
krajów będących w potrzebie. Przy 
ustalaniu właściwe władze biorą poza tym 
pod uwagę pozycję, jaką importer – członek 
WTO posiada w Human Development 
Index (HDI) ONZ.

Uzasadnienie

Sformułowanie odpowiedniego wynagrodzenia jest zbyt nieokreślone. Odniesienie do indeksu 
HDI podnosi przewidywalność oraz pewność prawną przy ustalaniu wysokości 
wynagrodzenia.

Poprawka 29
Art. 10 ust. 1 drugi akapit lit. f a (nowa)

fa) cechy określone w art. 8 ust. 4 
odróżniające leki wytwarzane na licencji od 
produkowanych przez posiadacza prawa.

Uzasadnienie

Powiadamianie Komisji o cechach rozróżniających zwiększa przejrzystość i pomaga w 
zapobieganiu przekierowaniom handlu i reimportowi.
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Poprawka 30
Art.10 ust. 2 a (nowy)

Komisja sporządza stronę internetową, na 
której publikowane są wymagane dane, w
celu wymiany danych pomiędzy właściwymi 
władzami, posiadaczami praw i osobami 
ubiegającymi się o licencję centralną.

Poprawka 31
Art. 11 ust. 2

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
następujących przypadkach: ponownego 
wywozu produktu do importera – członka 
WTO wymienionego we wniosku i 
określonego na opakowaniu i w 
dokumentacji towarzyszącej produktowi lub 
objęcia procedurą tranzytu lub procedurą 
składu celnego, wprowadzenia do wolnych 
obszarów celnych lub składu wolnocłowego 
w celu ponownego wywozu do tego 
importera – członka WTO.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania w 
następujących przypadkach: ponownego 
wywozu produktu do importera – członka 
WTO lub innego kraju będącego w 
potrzebie wymienionego we wniosku i 
określonego na opakowaniu i w 
dokumentacji towarzyszącej produktowi lub 
objęcia procedurą tranzytu lub procedurą 
składu celnego, wprowadzenia do wolnych 
obszarów celnych lub składu wolnocłowego 
w celu ponownego wywozu do tego 
importera – członka WTO lub innego kraju 
będącego w potrzebie.

Uzasadnienie

Zmiana ta stanowi poprawkę redakcyjną w celu dopasowania do rozszerzonego kręgu krajów 
kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

Poprawka 32
Art. 12 ust. 1

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
że produkty będące przedmiotem licencji 
przymusowej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem są wywożone do 
Wspólnoty niezgodnie z przepisami art. 11 
ust. 1, władze celne wstrzymają wydanie 
danych produktów lub je zatrzymają przez 
okres niezbędny dla otrzymania decyzji 
odpowiedniego krajowego organu odnośnie 
charakteru transakcji handlowej. Okres 
wstrzymania lub zatrzymania nie może 
przekroczyć 10 dni roboczych, o ile nie mają 

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, 
że produkty będące przedmiotem licencji 
przymusowej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem są wywożone do 
Wspólnoty niezgodnie z przepisami art. 11 
ust. 1, władze celne wstrzymają wydanie 
danych produktów lub je zatrzymają przez 
okres niezbędny dla otrzymania decyzji 
odpowiedniego organu odnośnie charakteru 
transakcji handlowej. Organ ten jest 
upoważniony do zbadania z własnej 
inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 
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zastosowania specjalne okoliczności, w 
których ten okres można przedłużyć 
maksymalnie o 10 dni roboczych. Po 
wygaśnięciu tego okresu, produkty zostaną 
wydane pod warunkiem, że wszystkie 
formalności celne zostały dopełnione. 

posiadacza prawa lub licencjobiorcy, czy 
istnieje takie podejrzenie. Okres 
wstrzymania lub zatrzymania nie może 
przekroczyć 10 dni roboczych, o ile nie mają 
zastosowania specjalne okoliczności, w 
których ten okres można przedłużyć 
maksymalnie o 10 dni roboczych. Po 
wygaśnięciu tego okresu, produkty zostaną 
wydane pod warunkiem, że wszystkie 
formalności celne zostały dopełnione. 

Uzasadnienie

Uzupełnienie to wyjaśnia, kiedy odpowiedni organ może podjąć działanie. Uzupełnienie 
harmonizuje w tym kontekście art. 12 z art. 14.

Poprawka 33
Art. 12 ust. 2

2. Odpowiedni organ krajowy oraz 
producent lub eksporter danych produktów 
zostanie bezzwłocznie powiadomiony o 
wstrzymaniu wydania lub zatrzymaniu 
produktów i otrzyma wszelkie dostępne 
informacje dotyczące ich. W należyty 
sposób zostaną uwzględnione przepisy 
krajowe o ochronie danych osobowych,
tajemnicy handlowej i przemysłowej oraz 
poufności zawodowej i administracyjnej. 
Importer, a w stosownych przypadkach, 
eksporter, otrzyma wystarczającą możliwość 
dostarczenia odpowiedniemu organowi 
krajowemu informacji dotyczących 
produktu, jakie organ też uważa za 
stosowne. 

2. Odpowiedni organ oraz producent lub 
eksporter danych produktów zostanie 
bezzwłocznie powiadomiony o wstrzymaniu 
wydania lub zatrzymaniu produktów i 
otrzyma wszelkie dostępne informacje 
dotyczące ich. W należyty sposób zostaną 
uwzględnione przepisy krajowe o ochronie 
danych osobowych, tajemnicy handlowej i 
przemysłowej oraz poufności zawodowej i 
administracyjnej. Importer, a w stosownych 
przypadkach, eksporter, otrzyma 
wystarczającą możliwość dostarczenia 
odpowiedniemu organowi informacji 
dotyczących produktu, jakie organ też uważa 
za stosowne. 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dopasowanie terminologiczne do pozostałego tekstu 
rozporządzenia, w którym każdorazowo następuje odniesienie jedynie do odpowiednich 
organów.

Poprawka 34
Art. 12 ust. 4

4. Jeśli odpowiedni organ krajowy uzna, że 4. Jeśli odpowiedni organ uzna, że produkty, 
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produkty, których wydanie wstrzymano lub 
które zostały zatrzymane przez władze celne 
były przeznaczone na przywóz do 
Wspólnoty niezgodnie z zakazem zawartym 
w art. 11 ust. 1, organ ten zapewni, aby te 
produkty zostały zajęte i rozdysponowane 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym. 
Procedury te prowadzone są na koszt 
importera. Jeśli nie jest możliwe odzyskanie 
tych kosztów od importera, koszty te mogą 
zostać odzyskane od innej osoby 
odpowiedzialnej za usiłowanie dokonania 
nielegalnego przywozu, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym. 

których wydanie wstrzymano lub które 
zostały zatrzymane przez władze celne były 
przeznaczone na przywóz do Wspólnoty 
niezgodnie z zakazem zawartym w art. 11 
ust. 1, organ ten zapewni, aby te produkty 
zostały zajęte i rozdysponowane zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym. Procedury te 
prowadzone są na koszt importera. Jeśli nie 
jest możliwe odzyskanie tych kosztów od 
importera, koszty te mogą zostać odzyskane 
od innej osoby odpowiedzialnej za 
usiłowanie dokonania nielegalnego 
przywozu, zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym. 

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dopasowanie terminologiczne do pozostałego tekstu 
rozporządzenia, w którym każdorazowo następuje odniesienie jedynie do odpowiednich 
organów.

Poprawka 35
Art. 12 ust. 5

5. W przypadku stwierdzenia, że produkty, 
których wydanie wstrzymano lub które 
zostały zatrzymane przez władze celne, a 
które podlegają dalszej kontroli 
odpowiedniego organu krajowego, nie 
naruszają zakazu zawartego w art. 11 ust. 1, 
organy celne wydadzą produkty odbiorcy 
pod warunkiem, że wszystkie formalności 
celne zostały spełnione. 

5. W przypadku stwierdzenia, że produkty, 
których wydanie wstrzymano lub które 
zostały zatrzymane przez władze celne, a 
które podlegają dalszej kontroli 
odpowiedniego organu, nie naruszają zakazu 
zawartego w art. 11 ust. 1, organy celne 
wydadzą produkty odbiorcy pod warunkiem, 
że wszystkie formalności celne zostały 
spełnione.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dopasowanie terminologiczne do pozostałego tekstu 
rozporządzenia, w którym każdorazowo następuje odniesienie jedynie do odpowiednich 
organów.

Poprawka 36
Art. 12 ust. 6

6. Odpowiedni organ krajowy poinformuje 
Komisję o decyzjach dotyczących zajęcia 
lub zniszczenia produktów, podjętych na 

6. Odpowiedni organ poinformuje Komisję o 
decyzjach dotyczących zajęcia lub 
zniszczenia produktów, podjętych na mocy 
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mocy niniejszego rozporządzenia. niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dopasowanie terminologiczne do pozostałego tekstu 
rozporządzenia, w którym każdorazowo następuje odniesienie jedynie do odpowiednich 
organów.

Poprawka 37
Art. 16 ust. 1

1. W przypadku, gdy wniosek o licencję 
przymusową dotyczy produktu leczniczego 
zatwierdzonego zgodnie z art. 6 dyrektywy 
2001/83/WE, postanowienia art. 24 ust. 4 i 
5 oraz art. 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
726/2004 nie mają zastosowania. W celu 
zastosowania niniejszego ustępu i w drodze 
odstępstwa od art. 10 ust. 1 dyrektywy 
2001/83/WE, wnioskodawca nie jest 
zobowiązany do przedstawiania wyników 
badań przedklinicznych i badań 
klinicznych, jeśli jest w stanie wykazać, że 
dany produkt jest produktem generycznym 
na bazie oryginalnego produktu 
leczniczego, który został zatwierdzony 
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy lub art. 3 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Tekst zostaje skreślony

Uzasadnienie

W istniejącym projekcie Komisji w zakresie licencji przymusowych podjęto próbę ustalenia 
regulacji dopuszczenia na rynek w Unii Europejskiej. Jest to nie tylko zbędne z powodu 
stojącego w centrum zagadnienia wyłącznego wykorzystania tak produkowanych leków na 
rynku wybranych najsłabiej rozwiniętych krajów, ale również niezgodne z regulacjami 
rozporządzenia 726/2004 (WE), którego art. 58 odzwierciedlony jest w ust. 2.

Poprawka 38
Art. 16 a (nowy)

Artykuł 16 a
Działanie patentu nie obejmuje produkcji, 
przechowywania, wykorzystania także do 
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badań klinicznych lub sprzedaży 
opatentowanej innowacji, o ile działalność 
ta odbywa się wyłącznie w celu wydania 
licencji przymusowej w rozumieniu 
niniejszego rozporządzenia. Art. 16 
pozostaje nienaruszony.

Uzasadnienie

Wprowadzenie tzw. „poprawki Bolara“ powoduje, że badania i doświadczenia konieczne do 
dopuszczenia leku i wynikające z tego wymagania praktyczne nie są postrzegane jako 
naruszenie patentu. Brak takiej regulacji prowadzi do pracy nad rozwojem nowych 
produktów generycznych poza Europą w krajach, które posiadają taką regulację. Powoduje 
to utratę miejsc pracy wewnątrz Wspólnoty. Ponieważ na szczeblu międzynarodowym 
opracowywanie produktów generycznych podczas ochrony patentowej jest dozwolone tak czy 
inaczej, ochrona patentowa posiadaczy praw nie jest de facto ograniczana. Uzupełnienie to
jest zgodne z dyrektywą UE 2004/27/WE, także przewidującą wprowadzenie „poprawki 
Bolara“. Niniejsza poprawka ma na celu dopasowanie terminologiczne do pozostałego tekstu 
rozporządzenia, w którym każdorazowo następuje odniesienie jedynie do odpowiednich 
organów.
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