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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre otázky životného prostredia, národného zdravia a bezpečnosti potravín víta návrh 
Komisie na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o nútených licenciách na patenty 
udelené výrobcom liekov, určených pre vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného 
zdravia.

Závažné problémy v oblasti verejného zdravia, s ktorými bojujú najmenej rozvinuté krajiny 
sveta nemožno síce pomocou nútených licencií vyriešiť, ale dajú sa zmierniť.

Návrh Komisie predstavuje vyvážený pokus zharmonizovať záležitosti chudobných krajín na 
jednej strane a ochranu vyžadujúcimi záujmami majiteľov patentov na strane druhej.  

S problémami v oblasti verejného zdravia sa však nestretávajú len členské štáty Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO), ďalším, málo rozvinutým krajinám treba tiež otvoriť cestu k 
dostupným liečivám.  

Neslobodno však pritom zabúdať, že udelenie nútenej licencie predstavuje závažný zásah do 
vlastníckych práv majiteľa patentu.  Majiteľov patentov treba preto zainteresovať do kontroly 
etického využívania nariadením zavedeného systému nútených licencií. Za týmto účelom 
musia mať zabezpečený potrebný prístup k informáciám.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Keďže je týmto nariadením zavedený 
systém nútených licencií zameraný na boj s 
problémami vo verejnom zdravotníctve, mal 
by sa uplatňovať korektne. Nemal by sa 
primárne používať na iné ciele, pod čím sa 

(6) Keďže je týmto nariadením zavedený 
systém nútených licencií zameraný na boj s 
problémami vo verejnom zdravotníctve, 
musí byť uplatňovaný korektne. V žiadnom 
prípade sa nesmie používať na iné ciele, pod 

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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rozumie predovšetkým na ciele čisto 
komerčného charakteru.

čím sa rozumie predovšetkým na ciele čisto 
komerčného charakteru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Liečivá vyrobené podľa tohto nariadenia 
by sa mali dostať k tým, ktorí ich potrebujú 
a nemali by byť odklonené od tých, pre 
ktorých sú určené. Nútené licencie, udelené
na základe tohto nariadenia, by teda mali
byť zviazané s jednoznačnými predpokladmi 
na strane používateľa licencie; týka sa to 
licenciou pokrytých činností, 
identifikovateľnosť liečivo vyrobené na 
základe licencie, ako aj krajiny, do ktorých 
budú tieto liečivá vyvezené.

(7) Liečivá vyrobené podľa tohto nariadenia 
sa smú dostať len k tým, ktorí ich potrebujú 
a nemali by byť odklonené od tých, pre 
ktorých sú určené. Udeľovanie nútených 
licencií na základe tohto nariadenia, musí
teda byť zviazané s jednoznačnými 
predpokladmi na strane používateľa licencie; 
týka sa to licenciou pokrytých činností, 
identifikovateľnosť liečivo vyrobené na 
základe licencie, ako aj krajiny, do ktorých 
budú tieto liečivá vyvezené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 8

(8) Na vonkajších hraniciach by mali byť 
vytvorené colné podmienky, umožňujúce 
zasiahnuť v prípade, že liečivá vyrobené 
a vyvezené na základe nútenej licencie by 
mali byť reimportované na zvrchované 
územie Spoločenstva.

(8) Na vonkajších hraniciach treba vytvoriť 
spoľahlivé možnosti pre colné opatrenia, 
umožňujúce zasiahnuť proti výrobcom 
a distributérom ilegálnych liečiv prípade, že 
liečivá vyrobené a vyvezené na základe 
nútenej licencie by mali byť reimportované 
na zvrchované územie Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9

(9) Aby nedochádzalo k podpore 
nadprodukcie a presmerovaniu liečiv mali 
by zodpovedné orgány zohľadniť už udelené 
licencie pre dané liečivo a krajiny, ako aj 
paralelné prihlášky, oznámené 
prihlasovateľmi.

(9) Aby nedochádzalo k podpore 
nadprodukcie a presmerovaniu liečiv mali 
by zodpovedné orgány zohľadniť už udelené 
licencie pre dané liečivo a krajiny, ako aj 
paralelné prihlášky, oznámené 
prihlasovateľmi. Tam, kde ešte neexistujú, 
treba vytvoriť informačné siete potrebné 



PA\555323SK.doc 5/18 PE 353.621v01-00

External translation

SK

pre výmenu dát..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 1 odsek 1

Toto nariadenia zavádza proces udeľovania 
nútených licencií pre patenty a doplňujúce 
ochranné certifikáty, týkajúce sa výroby 
a predaja liečiv, určených na vývoz do 
oprávnených členských krajín WTO, 
zápasiacich s problémami vo verejnom 
zdravotníctve. 

Toto nariadenia zavádza proces udeľovania 
nútených licencií pre patenty a doplňujúce 
ochranné certifikáty, týkajúce sa výroby 
a predaja liečiv, určených na vývoz do 
oprávnených členských krajín WTO a iných 
chudobných krajín, zápasiacich 
s problémami vo verejnom zdravotníctve. 

Odôvodnenie

Vsunutý text objasňuje skutočnosť, že aj krajiny, ktoré nie sú členmi WTO, môžu byť 
zaratávané medzi krajiny s nárokom na využívanie výhod nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1 odsek 2

Členské štáty nariaďujú, aby každej osobe, 
ktorá podá žiadosť podľa článku 5 a spĺňa 
predpoklady zakotvené v článkoch 5 až 8, 
bola takáto nútená licencia udelená.

Členské štáty nariaďujú, aby každej osobe, 
ktorá podá žiadosť podľa článku 5 a spĺňa 
predpoklady zakotvené v článkoch 5 až 8, 
bola takáto nútená licencia udelená, 
s výnimkou prípadov, kedy je majiteľ 
patentových práv schopný dokázať, že 
nútená licencia bude využívaná na iné 
ciele, pod čím sa myslí predovšetkým ciele 
čisto komerčnej povahy.

Odôvodnenie

Tento doplnok otvára orgánom udeľujúcim licencie možnosť prevziať široké kontrolné funkcie 
umožňujúce predchádzať zneužívaniu licencií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 písmeno ca (nové)

(ca) „iné chudobné krajiny“ znamená každú 
z najmenej rozvinutých krajín na základe 
oficiálneho OSN zoznamu najmenej 
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rozvinutých krajín.

Odôvodnenie

Vsunutý text objasňuje skutočnosť, že aj krajiny, ktoré nie sú členmi WTO, môžu byť 
zaratávané medzi krajiny s nárokom na využívanie výhod nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 1a (nový)

(1 a) Nárok na nútené licencie majú okrem 
toho tie iné chudobné krajiny, ktoré nie sú 
členmi WTO, pokiaľ:
(a) majú nárok na oficiálnu rozvojovú 
pomoc podľa kritérií Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj a
(b) vyhlásia stav národnej tiesne alebo inú 
mimoriadnu núdzovú situáciu ako aj
(c) presne pomenujú názov a množstvo 
určitého lieku, ktoré potrebujú na 
prekonanie núdzového stavu.

Odôvodnenie

Doplnený text rozširuje okruh oprávnených krajín v súlade s odpovedajúcimi medzinárodnými 
na úrovni OSN platnými predlohami aj na tie chudobné krajiny, ktoré nie sú členmi Svetovej 
obchodnej organizácie (WTO). Za určitých dodatočných predpokladov by mali aj tieto krajiny 
byť oprávnenými pre využívanie nútených licencií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5 odsek 2

2. Ak prihlasovateľ podá pre to isté liečivo 
prihlášku na udelenie núteného patentu vo 
viac ako jednom členskom štáte, musí na 
túto skutočnosť vo svojej žiadosti poukázať 
a udať príslušné množstvá a jednotlivo 
každú dovážajúcu členskú krajinu WTO.

2. Ak prihlasovateľ podá pre to isté liečivo 
prihlášku na udelenie núteného patentu vo 
viac ako jednom členskom štáte, musí na 
túto skutočnosť vo svojej žiadosti poukázať 
a udať príslušné množstvá a jednotlivo 
každú dovážajúcu členskú krajinu WTO
alebo iné chudobné krajiny.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
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okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 5 odsek 3 písmeno e

(e) Názov dovážajúcej členskej krajiny 
WTO alebo dovážajúcich členských krajín 
WTO;

(e) Názov dovážajúcej členskej krajiny 
WTO alebo inej chudobnej krajiny či 
dovážajúcich členských krajín WTO alebo 
iných chudobných krajín,

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 3 písmeno g

(g) Doklady o mimoriadnej žiadosti 
splnomocneného zástupcu dovážajúcej 
členskej krajiny WTO u žiadateľa ako 
množstvá požadovaného liečiva

(g) Doklady o mimoriadnej žiadosti 
splnomocneného zástupcu dovážajúcej 
členskej krajiny WTO alebo inej chudobnej 
krajiny u žiadateľa ako množstvá 
požadovaného liečiva

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 4

4. Kvôli efektívnemu spracovaniu žiadostí 
môže kompetentný orgán zaviesť dodatočné 
formálne a technicko-správne obmedzenia.

4. Kvôli efektívnemu spracovaniu žiadostí 
môže kompetentný orgán zaviesť dodatočné 
formálne a technicko-správne obmedzenia. 
Tieto obmedzenia treba však obmedziť na 
najnižšiu možnú mieru a nesmú 
spracovanie žiadosti príliš zdržať.

Odôvodnenie

Doplnený text zaručí, že udelenie nútenej licencie nebude zdržiavané prílišnými 
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obmedzujúcimi podmienkami zo strany udeľujúceho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 5 odsek 4a (nový)

4a. Kompetentný orgán oznámi do 14 dní 
majiteľovi patentových práv udelenie 
nútenej licencie. 

Odôvodnenie

Doplnený text umožní majiteľovi patentových práv účasť na systéme nútených licencií hneď 
od začiatku a posilňuje tým jeho práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 2

2. Povinnosťou kompetentného orgánu je 
postarať sa, aby v žiadosti uvedené 
množstvo liečiva neprekročilo množstvo, 
nahlásené Svetovej obchodnej organizácii 
dovážajúcou členskou krajinou WTO a aby 
sa pri zohľadnení ostatných nútených 
licencií udelené v Spoločenstve celkové 
množstvo liečiva povolené pre dovoz do 
jednej členskej krajiny podstatne
neprekročilo množstvo touto členskou
krajinou nahlásené WTO.

2. Povinnosťou kompetentného orgánu je 
postarať sa, aby v žiadosti uvedené 
množstvo liečiva neprekročilo množstvo, 
nahlásené Svetovej obchodnej organizácii 
dovážajúcou členskou krajinou WTO a aby 
sa pri zohľadnení ostatných nútených 
licencií udelené v Spoločenstve celkové 
množstvo liečiva povolené pre dovoz do 
jednej členskej krajiny neprekročilo 
množstvo touto krajinou nahlásené WTO.

Odôvodnenie

Vyškrtnutie odstraňuje rozpor s článkom 8, odsek 2. Výroba na základe nútenej licencie 
nesmie prekročiť potrebný, WTO nahlásený rozsah. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 2a (nový)

(2a) Povinnosťou kompetentného orgánu 
je postarať sa, aby sa odseky 1 a 2 použili 
na každú inú chudobnú krajinu tak, aby 
tieto krajiny za podmienok uvedených 
v týchto odsekoch mohli podať žiadosť na 
udelenie nútenej licencie podobne ako 
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členské štáty WTO.

Odôvodnenie

Zmena predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírený okruh oprávnených krajín a 
zdôrazňuje skutočnosť, že ostatné chudobné krajiny nemôžu v žiadnom prípade dostať nútené 
licencie za iných podmienok, ako členské štáty WTO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 1

Žiadateľ musí kompetentnému orgánu 
presvedčivo doložiť, že sa s majiteľom 
patentových práv pokúsil o dohodu za 
obvyklých obchodných podmienok a že táto 
v primeranej lehote nebola dosiahnutá.

Žiadateľ musí kompetentnému orgánu 
presvedčivo doložiť, že sa s majiteľom 
patentových práv pokúsil o dohodu za 
obvyklých obchodných podmienok a že táto 
v lehote 60 dní nebola dosiahnutá.

Odôvodnenie

Doplnenie jasne definovanej lehoty odstraňuje právnu neistotu spojenú s určovaním 
primeranosti. Lehota je dostatočná pre rokovania a zabraňuje zdržaniami pri udeľovaní 
nútenej licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 2

Pri určovaní primeranosti lehoty treba 
zobrať do úvahy, či dovážajúca členská 
krajina WTO vyhlásila stav národnej tiesne 
alebo uplatnil iné mimoriadne naliehavé 
okolnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Doplnenie jasne definovanej lehoty odstraňuje právnu neistotu spojenú s určovaním 
primeranosti. Lehota je dostatočná pre získanie súhlasu majiteľa patentových práv a 
zabraňuje zdržaniami pri udeľovaní nútenej licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 8 odsek 1
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1. Udelená licencia nie je výlučná ani 
prenosná. Obsahuje osobitné podmienky, 
uvedené v odsekoch 2 až 8, ktoré žiadateľ o 
licenciu musí splniť:

1. Udelená licencia nie je výlučná ani 
prenosná. Obsahuje osobitné podmienky, 
uvedené v odsekoch 2 až 9, ktoré žiadateľ o 
licenciu musí splniť:

Odôvodnenie

Zmena zdôrazňuje skutočnosť, že k podmienkam, ktoré žiadateľ o licenciu musí splniť, patrí aj 
vyplatenie primeraného odškodnenia majiteľovi patentových práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 8 odsek 2

2. Množstvá patentovaných výrobkov, 
vyrobených na základe licencie nesmie 
prekročiť mieru potrebnú na pokrytie 
potreby v žiadosti uvedenej dovážajúcej 
členskej krajiny WTO.

2. Množstvá patentovaných výrobkov, 
vyrobených na základe licencie nesmie 
prekročiť mieru potrebnú na pokrytie 
potreby v žiadosti uvedenej dovážajúcej 
členskej krajiny WTO alebo iných 
chudobných krajín.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 8 odsek 3

3. Licencia sa prísne obmedzuje na výrobu 
daného liečiva a jeho predaja za účelom 
vývozu do členskej krajiny WTO, uvedenej 
v žiadosti. Žiadne liečivo, vyrobené na 
základe nútenej licencie, nesmie byť 
ponúkané na predaj alebo uvedené do obehu 
mimo výsostné územie v žiadosti uvedenej 
členskej krajiny WTO.

3. Licencia sa prísne obmedzuje na výrobu 
daného liečiva a jeho predaja za účelom 
vývozu do členskej krajiny WTO, uvedenej 
v žiadosti, alebo do iných chudobných 
krajín. Žiadne liečivo, vyrobené na základe 
nútenej licencie, nesmie byť ponúkané na 
predaj alebo uvedené do obehu mimo 
výsostné územie v žiadosti uvedenej 
členskej krajiny WTO alebo iných 
chudobných krajín.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 8 odsek 4

4. Liečivá vyrobené na základe licencie treba 
zreteľne označiť osobitnými etiketami alebo 
označením, vyrobeným v súlade s týmto 
nariadením.  Osobitným balením musia byť
tieto liečivá odlíšené od liečiv, vyrobených 
majiteľom patentových práv. Na balení ako 
aj na všetkých príslušných podkladoch treba 
poukázať na skutočnosť, že toto liečivo je 
predmetom nútenej licencie v rámci tohto 
nariadenia; treba pritom uviesť názov 
kompetentného orgánu a prípadne 
identifikačné číslo ako aj jasne upozorniť na 
to, že liečivo je určené výlučne na vývoz a 
predaj na výsostnom území príslušných 
dovážajúcich členských krajín WTO. Ďalej 
musí mať liečivo samotné osobitnú farbu 
alebo formu s výnimkou prípadov, keď 
žiadateľ preukáže, že použitie inej farby 
alebo tvaru nie je možné, alebo by výrazne 
zvýšilo cenu lieku.

4. Liečivá vyrobené na základe licencie treba 
zreteľne označiť osobitnými etiketami alebo 
označením, vyrobeným v súlade s týmto 
nariadením.  Osobitným balením musia byť 
tieto liečivá odlíšené od liečiv, vyrobených 
alebo predávaných majiteľom patentových 
práv. Týka sa to tých lokalít, na ktorých 
bude prebiehať marketing liečiv, 
vyrobených na základe licencie. Na balení 
ako aj na všetkých príslušných podkladoch 
treba poukázať na skutočnosť, že toto liečivo 
je predmetom nútenej licencie v rámci tohto 
nariadenia; treba pritom uviesť názov 
kompetentného orgánu a prípadne 
identifikačné číslo ako aj jasne upozorniť na 
to, že liečivo je určené výlučne na vývoz a 
predaj na výsostnom území príslušných 
dovážajúcich členských krajín WTO alebo 
iných chudobných krajín. Ďalej musí mať 
liečivo samotné osobitnú farbu alebo formu 
s výnimkou prípadov, keď žiadateľ 
preukáže, že použitie inej farby alebo tvaru 
nie je možné, alebo by výrazne zvýšilo cenu 
lieku.

Odôvodnenie
Aby sa zabránilo nepovolenému obchodovaniu, musia sa liečivá vyrobené na základe licencie 
všade tam, kde budú uvedené na trh, jasne odlišovať od liečiv, vyrobených majiteľom 
patentových práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 8 odsek 5 pododsek 1 úvod

5. Pred odoslaním v žiadosti uvedených 
dovážajúcim členským krajinám WTO
zverejní majiteľ licencie na svojej 
webovskej stránke nasledovné údaje:

5. Pred odoslaním v žiadosti uvedených 
dovážajúcim členským krajinám WTO alebo 
iným chudobným krajinám zverejní majiteľ 
licencie na svojej webovskej stránke 
nasledovné údaje:
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Kvôli požiadavke na transparentnosť a kontrolu pri využívaní nútených licencií sa vyžaduje, 
aby webovská stránka, obsahujúca zverejnené údaje, bola oznámená majiteľovi patentových 
práv a tiež zverejnená na centrálnej webovskej stránke Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 8 odsek 5 pododsek 1 písmeno a

(a) Množstvá dodávané na základe licencie 
a prijímajúce členské krajiny WTO;

(a) Množstvá dodávané na základe licencie 
a prijímajúce členské krajiny WTO alebo 
iné chudobné krajiny,

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Kvôli požiadavke na transparentnosť a kontrolu pri využívaní nútených licencií sa vyžaduje, 
aby webovská stránka, obsahujúca zverejnené údaje, bola oznámená majiteľovi patentových 
práv a tiež zverejnená na centrálnej webovskej stránke Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 8 odsek 5 pododsek 2 

Adresu webovskej stránky treba oznámiť 
kompetentnému orgánu.

Adresu webovskej stránky treba oznámiť
kompetentnému orgánu, Komisii
a majiteľom patentových práv. Komisia 
nech zverejní túto adresu na svojej 
centrálnej webovskej stránke.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Kvôli požiadavke na transparentnosť a kontrolu pri využívaní nútených licencií sa vyžaduje, 
aby webovská stránka, obsahujúca zverejnené údaje, bola oznámená majiteľovi patentových 
práv a tiež zverejnená na centrálnej webovskej stránke Komisie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 8 odsek 6

6. Ak liečivá vyrobené na základe nútenej 
licencie podliehajú patentovej ochrane 
v členských krajinách WTO, uvedených 
v žiadosti, dovoz sa môže uskutočniť len za 
predpokladu, že tieto krajiny udelia nútenú 
licenciu pre dovoz a predaj liečiv.

6. Ak liečivá vyrobené na základe nútenej 
licencie podliehajú patentovej ochrane 
v členských krajinách WTO, alebo iných 
chudobných krajinách uvedených 
v žiadosti, dovoz sa môže uskutočniť len za 
predpokladu, že tieto krajiny udelia nútenú 
licenciu pre dovoz a predaj liečiv.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 8 odsek 7

7. Majiteľ licencie bude viesť úplné a 
správne záznamy o množstvách všetkých 
vyrobených liečiv ako aj o súvisiacimi 
obchodmi.  Na požiadanie umožní majiteľ 
licencie, aby nezávislá tretia strana, na ktorej 
sa zmluvné strany dohodnú, alebo ktorú určí 
kompetentný orgán, mala prístup ku knihám 
a záznamom a mohla sa presvedčiť, či boli 
dodržané licenčné podmienky, 
predovšetkým tie, týkajúce sa konečného 
určenia liekov.

7. Majiteľ licencie bude viesť úplné a 
správne záznamy o množstvách všetkých 
vyrobených liečiv ako aj o s tým súvisiacimi
obchodmi.  Na požiadanie umožní majiteľ 
licencie, aby majiteľ patentových práv a 
nezávislá tretia strana, na ktorej sa zmluvné 
strany dohodnú, alebo ktorú určí 
kompetentný orgán, mala prístup ku knihám 
a záznamom a mohla sa presvedčiť, či boli 
dodržané licenčné podmienky, 
predovšetkým tie, týkajúce sa konečného 
určenia liekov.

Odôvodnenie

Kvôli transparentnosti a možnosti kontroly je zmysluplné, aby účtovníctvo majiteľa licencie 
bola na želania a podľa potreby prístupné aj majiteľom patentových práv a výrobcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 8 odsek 8

8. Majiteľ licencie musí vývoz doložiť 
exportným prehlásením, potvrdeným 
príslušným colným úradom, ako aj 

8. Majiteľ licencie musí vývoz doložiť 
exportným prehlásením, potvrdeným 
príslušným colným úradom, ako aj 
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osvedčením orgánu dovážajúcej členskej 
krajiny WTO o dovoze alebo vstúpení do 
obehu; tieto osvedčenia treba archivovať 
najmenej tri roky. Na požiadanie musia tieto 
osvedčenia byť predložené príslušnému 
orgánu.

osvedčením orgánu dovážajúcej členskej 
krajiny WTO alebo inej chudobnej krajiny 
o dovoze alebo vstúpení do obehu; tieto 
osvedčenia treba archivovať najmenej tri 
roky. Na požiadanie musia tieto osvedčenia 
byť predložené príslušnému orgánu. 
Najneskôr 14 dní po vývoze treba na 
požiadanie povoliť prístup k dokumentom 
aj príslušnému majiteľovi patentových 
práv.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňovacím návrhom 4 rozširuje sa okruh menej rozvinutých krajín poza 
hranice WTO. Aby zlepšila kontrola aj zo strany výrobcu je dôležité, aby bol umožnený 
prístup k vývozným a colným dokumentom aj majiteľom patentových práv. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 8 odsek 9

9. Majiteľ licencie vyplatí majiteľovi 
patentových práv primerané odškodnenie, 
stanovené príslušným orgánom, zohľadniac 
pritom ekonomickú hodnotu v rámci licencie 
priznaného využívania v príslušných 
dovážajúcich členských štátoch WTO.

9. Majiteľ licencie vyplatí majiteľovi 
patentových práv primerané odškodnenie, 
stanovené príslušným orgánom, zohľadniac 
pritom ekonomickú hodnotu v rámci licencie 
priznaného využívania v príslušných 
dovážajúcich členských štátoch WTO, alebo 
iných chudobných krajinách. Pri určovaní 
výšky odškodnenia príslušný orgán zoberie 
do úvahy naviac postavenie, ktoré 
dovážajúca členská krajina WTO má na 
OSN Indexe ľudského vývoja (HDI).

Odôvodnenie

Formulácia, týkajúca sa primeraného odškodnenia je príliš neurčitá. Zohľadnenie indexu 
HDI zvyšuje predvídateľnosť a právnu istotu pri určovaní výšky odškodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 10 odsek 1 pododsek 2 písmeno fa (nové)

(fa) v článku 8 odsek 4 vyznačené atribúty, 
ktorými sa liečivá vyrobené na základe 
licencie odlišujú od liečiv, vyrobených 
majiteľmi patentových práv.
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Odôvodnenie

Oznámenie rozdielnych atribútov Komisii zvyšuje transparentnosť a pomáha predchádzať 
obchodnému zneužitiu a reimportom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 2a (nový)

Za účelom výmeny údajov medzi 
kompetentnými orgánmi, majiteľmi 
patentových práv a žiadateľmi o licenciu 
Komisia zriaďuje centrálnu webovskú 
stránku, na ktorej budú potrebné údaje 
zverejnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 11 odsek 2

2. Odsek 1 neplatí v prípade re-exportu do 
členskej krajiny WTO uvedenej v žiadosti 
o licenciu a vyznačenej na obale liečiva 
a v príslušných podkladoch, alebo pri 
zasielaní, či skladovaní v colnom sklade, 
alebo v režime voľného skladu za účelom 
opätovného vývozu do dovážajúcej členskej 
krajiny WTO. 

2. Odsek 1 neplatí v prípade re-exportu do 
členskej krajiny WTO alebo inej chudobnej 
krajiny uvedenej v žiadosti o licenciu 
a vyznačenej na obale liečiva a v príslušných 
podkladoch, alebo pri zasielaní, či 
skladovaní v colnom sklade, alebo v režime 
voľného skladu za účelom opätovného 
vývozu do dovážajúcej členskej krajiny 
WTO, alebo inej chudobnej krajiny.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh predstavuje redakčnú úpravu zohľadňujúcu rozšírených 
okruh oprávnených krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 12 odsek 1

1. V prípade odôvodneného podozrenia na 
pokus o porušenie článku 11 odseku 1 
dovozom liečiv do Spoločenstva, ktoré sú 
predmetom nútenej licencie v súlade s týmto 
nariadením, zabránia colné úrady vydaniu 
príslušných liečiv alebo ich zadržia tak dlho, 

1. V prípade odôvodneného podozrenia na 
pokus o porušenie článku 11 odseku 1 
dovozom liečiv do Spoločenstva, ktoré sú 
predmetom nútenej licencie v súlade s týmto 
nariadením, zabránia colné úrady vydaniu 
príslušných liečiv alebo ich zadržia tak dlho, 
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kým príslušné národné orgány definitívne 
nerozhodnú o povahe tovaru.  Ak neexistujú 
zvláštne okolnosti, ktoré vyžadujú lehotu 
predĺžiť, je lehota pre prerušenie colného 
prejednania či zadržania maximálne 10 
pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty 
budú colne prejednané liečivá uvoľnené.

kým príslušný orgán definitívne nerozhodne 
o povahe tovaru.  Kompetentný orgán je 
oprávnený na základe svojho dobrozdania, 
alebo na návrh majiteľa patentových práv, 
či majiteľa licencie preveriť, či existuje 
takéto oprávnené podozrenie. Ak neexistujú 
zvláštne okolnosti, ktoré vyžadujú lehotu
predĺžiť, je lehota pre prerušenie colného 
prejednania či zadržania maximálne 10 
pracovných dní. Po uplynutí tejto lehoty 
budú colne prejednané liečivá uvoľnené.

Odôvodnenie

Doplneným textom sa ujasňuje, kedy môžu kompetentné orgány začať konať. V tomto zmysle 
doplnený text harmonizuje článok 12 s článkom 14.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 12 odsek 2

2. Kompetentný národný orgán a výrobca 
alebo vývozca príslušného liečiva budú 
bezodkladne upovedomení o zastavení 
colného prejednania či zadržaní liečiva 
a poskytnú sa im o tom dostupné informácie.  
Pritom sa musí brať náležitý ohľad na 
národné predpisy o ochrane osobných 
údajov, ochrane obchodného a podnikového 
tajomstva, ako aj úradného a služobného
tajomstva. Dovozcovi a prípadne vývozcovi 
sa poskytne dostatok príležitostí poskytnúť 
kompetentnému národnému orgánu také 
informácie o liečive, ktoré považujú za 
účelné. 

2. Kompetentný orgán a výrobca alebo 
vývozca príslušného liečiva budú 
bezodkladne upovedomení o zastavení 
colného prejednania či zadržaní liečiva 
a poskytnú sa im o tom dostupné informácie.  
Pritom sa musí brať náležitý ohľad na 
národné predpisy o ochrane osobných 
údajov, ochrane obchodného a podnikového 
tajomstva, ako aj úradného a služobného 
tajomstva. Dovozcovi a prípadne vývozcovi 
sa poskytne dostatok príležitostí poskytnúť 
kompetentnému orgánu také informácie 
o liečive, ktoré považujú za účelné. 

Odôvodnenie

Zmenou sa sleduje terminologické prispôsobenie na zvyšný text nariadenia, kde je zmienka 
vždy len o kompetentných orgánoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 12 odsek 4

4. Ak kompetentný národný orgán zistí, že 
liečivá, ktorých uvolnenie colné úrady 

4. Ak kompetentný orgán zistí, že liečivá, 
ktorých uvolnenie colné úrady pozastavili, 
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pozastavili, alebo ktoré boli nimi zadržané 
sa dovážajú do Spoločenstva v rozpore 
s článkom 11 odsek 1, prijme potrebné 
opatrenia na ich zhabanie a zničenie na 
základe národných predpisov.

alebo ktoré boli nimi zadržané sa dovážajú 
do Spoločenstva v rozpore s článkom 11 
odsek 1, prijme potrebné opatrenia na ich 
zhabanie a zničenie na základe národných 
predpisov.

Odôvodnenie

Zmenou sa sleduje terminologické prispôsobenie na zvyšný text nariadenia, kde je zmienka 
vždy len o kompetentných orgánoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 12 odsek 5

5. Ak po ďalšej kontrole národný
kompetentný orgán zistí, že liečivá, ktorých 
uvolnenie colné úrady pozastavili, alebo 
ktoré boli nimi zadržané sa dovážajú do 
Spoločenstva v súlade s článkom 11 odsek 1, 
nariadia po colnom prejednaní colným 
orgánom ich vydanie príjemcovi.

5. Ak po ďalšej kontrole kompetentný orgán 
zistí, že liečivá, ktorých uvolnenie colné 
úrady pozastavili, alebo ktoré boli nimi 
zadržané sa dovážajú do Spoločenstva 
v súlade s článkom 11 odsek 1, nariadia po 
colnom prejednaní colným orgánom ich 
vydanie príjemcovi.

Odôvodnenie

Zmenou sa sleduje terminologické prispôsobenie na zvyšný text nariadenia, kde je zmienka 
vždy len o kompetentných orgánoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 12 odsek 6

6. Kompetentný národný orgán upovedomí 
Komisiu o všetkých rozhodnutiach 
týkajúcich sa zhabania alebo zničenia, 
o ktorých rozhodol v súlade s týmto 
nariadením. 

6. Kompetentný orgán upovedomí Komisiu 
o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa 
zhabania alebo zničenia, o ktorých rozhodol 
v súlade s týmto nariadením. 

Odôvodnenie

Zmenou sa sleduje terminologické prispôsobenie na zvyšný text nariadenia, kde je zmienka 
vždy len o kompetentných orgánoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
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Článok 16 odsek 1

1. Týka sa žiadosti o udelenie nútenej 
licencie na liečivo schválené základe 
článku 6 Smernice 2001/83/ES, kedy 
neplatia články 24 odseky 4 a 5 Nariadenia 
(ES) č. 726/2004 Európskeho parlamentu 
a Rady.

vypúšťa sa

Pre účely tohto odseku a na rozdiel od 
článku 10, odsek 1 Smernice 2001/83/ES 
nie je žiadateľ povinný predložiť výsledky 
predklinických alebo klinických pokusov, 
ak môže preukázať, že príslušné liečivo je 
generikom predmetného liečiva, ktoré už na 
základe článku 6 tohto Nariadenia alebo 
Nariadenia (ES) č. 726/2004 bolo, alebo 
bude schválené.

Odôvodnenie

V existujúcom návrhu Komisie bol urobený pokus písomne stanoviť v oblasti nútených licencií 
predpisy pre uvoľnenie na trh Európskej únie.  Toto úsilie je zbytočné nielen preto, že 
centrálnym bodom je neskoršie používanie takto vyrobených liečiv na trhu vybraných málo 
rozvinutých krajín, ale nie je to ani v zhode s úpravami Nariadenia 726/2004 (ES), ktorého 
článok 58 sa opakuje v odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 16a (nový)

Článok 16 a
Pokiaľ sa konajú výlučne za účelom 
udelenie nútenej licencie v zmysle tohto 
Nariadenia, nevzťahuje sa účinok patentu 
na výrobu, skladovanie, používanie aj pre 
klinické účely, či predaja patentovaného 
vynálezu. Článok 16 sa nemení.

Odôvodnenie

Zaradením tzv. „Opatrenia Bolar“ sa štúdie a pokusy, potrebné pre právne schválenie 
liečiva, a z nich vyplývajúce praktické požiadavky sa nepovažujú za porušenie patentu.  Ak 
takéto pravidlo chýba, vedie to k tomu, že sa vývojové práce na nových generikách 
vykonávajú mimo Európu v krajinách, kde takéto pravidlo platí. V rámci Spoločenstva sa tým 
strácajú pracovné miesta. Keďže je medzinárodne vývoj generík aj počas platnosti patentu 
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povolený, patentová ochrana majiteľa patentu nie je de facto ukrátená.  Vsunutý text je v 
súlade so Smernicou EÚ 2004/27/ES, ktorá tiež počíta so zavedením „Opatrenia Bolar“. 
Zmenou sa sleduje terminologické prispôsobenie na zvyšný text nariadenia, kde je zmienka 
vždy len o kompetentných orgánoch.
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