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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano pozdravlja predlog Komisije za Uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju patentov v zvezi s proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov za izvoz v države s težavami v javnem zdravju.

Resnih težav na področju javnega zdravja, s katerimi se borijo najmanj razvite države na 
svetu, z dodeljevanjem takšnih prisilnih licenc sicer ne bi mogli rešiti, lahko pa bi jih vsaj 
zajezili.

Predlog Komisije je uravnotežen poskus uskladitve interesov držav v stiski na eni strani in 
interesov imetnikov patentov, ki jih je treba zaščititi, na drugi strani. 

S težavami na področju javnega zdravja pa se ne ukvarjajo samo države članice STO, saj je 
tudi manj razvitim državam sveta treba omogočiti dostop do dosegljivih farmacevtskih 
izdelkov. 

Pri tem pa se ne sme pozabiti, da je podelitev prisilne licence občuten poseg v lastninsko 
pravico imetnika patenta. Zato je treba imetnike licenc vključiti v nadzor poštene uporabe 
sistema prisilnega licenciranja, ki ga vzpostavlja Uredba. Treba je zagotoviti dostop do 
informacij, ki so za to potrebne.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojni odbor, da vključi v svoje poročilo naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 6

(6) Ker je sistem prisilnega licenciranja, 
vzpostavljen s to uredbo, namenjen 
reševanju težav v javnem zdravju, bi se 
moral uporabljati v dobri veri. Ne bi se smel 
uporabljati z osnovnim namenom doseganja 
drugih ciljev in predvsem ciljev, ki so 
povsem komercialne narave.

(6) Ker je sistem prisilnega licenciranja, 
vzpostavljen s to uredbo, namenjen 
reševanju težav v javnem zdravju, se mora 
uporabljati v dobri veri. Nikakor se ne sme 
uporabljati z namenom doseganja drugih 
ciljev in predvsem ciljev, ki so povsem 
komercialne narave.

  
1 UL C .../Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7

(7) Izdelki, proizvedeni v skladu s to uredbo, 
bi morali doseči tiste, ki izdelke potrebujejo, 
in ne bi smeli biti preusmerjeni od tistih, 
katerim so namenjeni. Zato bi morale
prisilne licence, izdane po tej uredbi, 
pridobitelju licence naložiti jasne pogoje 
glede aktov, ki jih zajema licenca, 
opredelitve farmacevtskih izdelkov, 
proizvedenih po licenci, in držav, v katere se 
bodo ti izdelki izvozili;

(7) Izdelki, proizvedeni v skladu s to uredbo, 
smejo doseči tiste, ki izdelke potrebujejo, in 
ne smejo biti preusmerjeni od tistih, katerim 
so namenjeni. Zato mora podelitev prisilnih 
licenc po tej uredbi pridobitelju licence 
naložiti jasne pogoje glede aktov, ki jih 
zajema licenca, opredelitve farmacevtskih 
izdelkov, proizvedenih po licenci, in držav, 
v katere se bodo ti izdelki izvozili;

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 8

(8) Predvideti bi bilo treba carinsko 
ukrepanje na zunanjih mejah za obravnavo 
izdelkov, proizvedenih in prodanih za izvoz 
po prisilni licenci in ki jih nekdo poskuša 
ponovno uvoziti na ozemlje Skupnosti.

(8) Predvideti je treba zanesljivo carinsko 
ukrepanje na zunanjih mejah za obravnavo 
proizvajalcev in prodajalcev nezakonitih
izdelkov, proizvedenih in prodanih za izvoz 
po prisilni licenci in ki jih nekdo poskuša 
ponovno uvoziti na ozemlje Skupnosti.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 9

(9) Da bi se izognili pospeševanju prevelike 
proizvodnje in možnemu preusmerjanju 
izdelkov, bi morali pristojni organi 
upoštevati obstoječe prisilne licence za 
enake izdelke in države, kot tudi vzporedne 
zahtevke, ki jih je navedel vlagatelj.

(9) Da bi se izognili pospeševanju prevelike 
proizvodnje in možnemu preusmerjanju 
izdelkov, bi morali pristojni organi 
upoštevati obstoječe prisilne licence za 
enake izdelke in države, kot tudi vzporedne 
zahtevke, ki jih je navedel vlagatelj. Treba 
je vzpostaviti potrebna omrežja za 
izmenjavo podatkov, če še niso 
zagotovljena.

Predlog spremembe 5
Člen 1, odstavek 1

Ta uredba uvaja postopek za podelitev 
prisilnih licenc v zvezi s patenti in dodatnimi 
varstvenimi certifikati za proizvodnjo in 

Ta uredba uvaja postopek za podelitev 
prisilnih licenc v zvezi s patenti in dodatnimi 
varstvenimi certifikati za proizvodnjo in 
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prodajo farmacevtskih izdelkov, kadar so 
takšni izdelki namenjeni za izvoz v 
upravičene članice STO, ki se soočajo s 
težavami v javnem zdravju.

prodajo farmacevtskih izdelkov, kadar so 
takšni izdelki namenjeni za izvoz v 
upravičene članice STO in druge države v 
stiski, ki se soočajo s težavami v javnem 
zdravju.

Obrazložitev

Dopolnitev pojasnjuje, da je treba med upravičene države prištevati tudi države, ki niso 
članice STO.

Predlog spremembe 6
Člen 1, odstavek 2

Države članice podelijo prisilno licenco 
vsakemu, ki odda zahtevek v skladu s 
členom 5 in ob upoštevanju pogojev, 
določenih v členih 5 do 8.

Države članice podelijo prisilno licenco 
vsakemu, ki odda zahtevek v skladu s 
členom 5 in ob upoštevanju pogojev, 
določenih v členih 5 do 8, razen če imetnik 
pravice lahko dokaže, da se bo prisilna 
licenca uporabljala z namenom doseganja 
drugih ciljev in predvsem ciljev, ki so 
povsem komercialne narave.

Obrazložitev

Ta dopolnitev omogoča dajalcem licence, da prevzamejo obširno nadzorno funkcijo in 
vnaprej prepoznajo morebiten namen zlorabe s strani pridobitelja licence. 

Predlog spremembe 7
Člen 2, točka c a (novo)

(ca) „druga država v stiski“ pomeni vsako 
najmanj razvito državo v skladu z uradnim 
seznamom ZN najmanj razvitih držav.

Obrazložitev

Dopolnitev opredeljuje tiste države, ki niso članice STO, ampak bi jih bilo treba kljub temu 
prištevati med upravičene države.

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1 a (novo)
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(1 a) Upravičene so tudi druge države v 
stiski, ki niso članice STO, če:
(a) imajo pravico do uradne razvojne 
pomoči po Organizaciji za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj ter
(b) razglasijo nacionalno izredno stanje ali 
druge okoliščine izrednih razmer ter
(c) natančno navedejo ime in količino 
določenega farmacevtskega izdelka, ki ga 
potrebujejo za premagovanje izrednega 
stanja.

Obrazložitev

Dodatno besedilo razširja krog upravičenih držav v skladu z mednarodnimi določbami, ki 
veljajo na ravni ZN, tudi na tiste države v sili, ki niso članice STO. Te države bi morale biti, 
pod nekaterimi dodatnimi pogoji, prav tako upravičene.

Predlog spremembe 9
Člen 5, odstavek 2

2. Osebe, ki zaprosijo za prisilne licence pri 
pristojnih organih več kot ene države članice 
za enak izdelek, to v vseh svojih zahtevkih 
označijo skupaj s podatki o količinah in 
zadevnih članicah STO uvoznicah.

2. Osebe, ki zaprosijo za prisilne licence pri 
pristojnih organih več kot ene države članice 
za enak izdelek, to v vseh svojih zahtevkih 
označijo skupaj s podatki o količinah in 
zadevnih članicah STO uvoznicah ali drugih 
državah v sili.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 10
Člen 5, odstavek 3, točka e

(e) članico ali članice STO uvoznice; (e) članico ali članice STO uvoznice ali 
drugo državo v sili ali druge države v sili;

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.



PA\555323SL.doc 7/18 PE 353.621v01-00

SL

Predlog spremembe 11
Člen 5, odstavek 3, točka g

(g) dokazila o posebni zahtevi pooblaščenih 
zastopnikov članice STO uvoznice 
vlagatelju z navedbo zahtevane količine 
izdelka

(g) dokazila o posebni zahtevi pooblaščenih 
zastopnikov članice STO uvoznice ali druge 
države v sili vlagatelju z navedbo zahtevane 
količine izdelka

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 12
Člen 5, odstavek 4

4. Pristojni organ lahko predpiše dodatne 
formalne ali upravne zahteve za učinkovito 
obravnavo zahtevka.

4. Pristojni organ lahko predpiše dodatne 
formalne ali upravne zahteve za učinkovito 
obravnavo zahtevka. Te zahteve morajo biti 
kar najbolj omejene in ne smejo 
nepotrebno podaljševati obravnave 
zahtevka.

Obrazložitev

Dodano besedilo preprečuje, da bi se podaljšala podelitev prisilne licence zaradi nepotrebnih 
zahtev pristojnih organov.

Predlog spremembe 13
Člen 5, odstavek 4 a (novo)

4a. Pristojni organ obvesti imetnika pravice 
o zahtevku za prisilno licenco v roku 14 
dni. 

Obrazložitev

Dodano besedilo omogoča imetniku pravice, da že od samega začetka sodeluje v sistemu 
prisilnega licenciranja in tako krepi položaj imetnika pravice.

Predlog spremembe 14
Člen 6, odstavek 2

2. Pristojni organ preveri, da količina 
izdelka, navedena v zahtevku, ne presega 

2. Pristojni organ preveri, da količina 
izdelka, navedena v zahtevku, ne presega 
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tiste, ki jo je (so jih) Svetovni trgovinski 
organizaciji sporočila (sporočile) članica 
STO uvoznica (članice STO uvoznice), in da 
je ob upoštevanju drugih prisilnih licenc, 
odrejenih v Skupnosti, skupna količina 
izdelka, ki je lahko proizveden za katero koli
članico STO uvoznico, občutno ne presega 
količine, ki jo je Svetovni trgovinski 
organizaciji sporočila navedena članica.

tiste, ki jo je (so jih) Svetovni trgovinski 
organizaciji sporočila (sporočile) članica 
STO uvoznica (članice STO uvoznice), in da 
je ob upoštevanju drugih prisilnih licenc, 
odrejenih v Skupnosti, skupna količina 
izdelka, ki je lahko proizveden za katero koli 
članico STO uvoznico, ne presega količine, 
ki jo je ta sporočila Svetovni trgovinski 
organizaciji.

Obrazložitev

To črtanje odpravlja nasprotje s členom 8(2). Izdelki, proizvedeni v skladu s prisilno licenco, 
ne smejo preseči zahtevane potrebe, o kateri je bila obveščena STO. 

Predlog spremembe 15
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

(2a) Pristojni organ zagotovi ustrezno 
uporabo odstavkov 1 in 2 za vsako državo v 
sili, da lahko te države vložijo zahtevek za 
prisilno licenco pod enakimi pogoji iz teh 
odstavkov, kot članice STO.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na širši krog upravičenih držav in jasno izraža, 
da druge države v sili nikakor ne morejo pridobiti prisilnih licenc pod drugačnimi pogoji, kot 
članice STO.

Predlog spremembe 16
Člen 7, odstavek 1

Vlagatelj pristojnemu organu predloži 
dokazila, da si je prizadeval za pridobitev 
pooblastila od imetnika pravice pod 
razumnimi komercialnimi pogoji in da v 
razumnem časovnem obdobju takšno 
prizadevanje ni bilo uspešno.

Vlagatelj pristojnemu organu predloži 
dokazila, da si je prizadeval za pridobitev 
pooblastila od imetnika pravice pod 
razumnimi komercialnimi pogoji in da v 
časovnem obdobju 60 dni takšno 
prizadevanje ni bilo uspešno.

Obrazložitev

Vpeljava točno določenega časovnega obdobja odpravlja pravno negotovost, povezano z 
določitvijo časovnega obdobja, glede na njegovo razumno trajanje. Časovno obdobje je za 
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pogajanja za privolitev imetnika pravice razumno in preprečuje zamude pri podelitvi prisilne 
licence.

Predlog spremembe 17
Člen 7, odstavek 2

Pri določitvi razumnega časovnega obdobja 
se upošteva, ali je članica STO uvoznica 
razglasila izredno stanje na nacionalni 
ravni ali druge okoliščine skrajne nuje

črtano

Obrazložitev

Vpeljava točno določenega časovnega obdobja odpravlja pravno negotovost, povezano z 
določitvijo časovnega obdobja, glede na njegovo razumno trajanje. Časovno obdobje je za 
pogajanja za privolitev imetnika pravice razumno in preprečuje zamude pri podelitvi prisilne 
licence.

Predlog spremembe 18
Člen 8, odstavek 1

1. Podeljena licenca je neizključna in 
neprenosljiva. Vsebuje posebne pogoje, 
določene v odstavkih 2 do 8, ki jih mora 
izpolniti pridobitelj licence:

1. Podeljena licenca je neizključna in 
neprenosljiva. Vsebuje posebne pogoje, 
določene v odstavkih 2 do 9, ki jih mora 
izpolniti pridobitelj licence:

Obrazložitev

Sprememba jasno izraža, da je eden od pogojev, ki jih mora izpolniti pridobitelj licence, tudi 
plačilo pravičnega nadomestila imetniku pravice.

Predlog spremembe 19
Člen 8, odstavek 2

2. Količina patentiranega (patentiranih) 
izdelka (izdelkov), ki ga (jih) je proizvedel 
po licenci, ne presega količine, ki je 
potrebna za izpolnitev potreb članice ali 
članic STO uvoznic, navedenih v zahtevku

2. Količina patentiranega (patentiranih) 
izdelka (izdelkov), ki ga (jih) je proizvedel 
po licenci, ne presega količine, ki je 
potrebna za izpolnitev potreb članice ali 
članic STO uvoznic ali drugih držav v sili, 
navedenih v zahtevku
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Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 20
Člen 8, odstavek 3

3. Licenca je strogo omejena na dejanja 
proizvodnje zadevnega izdelka in prodaje za 
izvoz članici ali članicam STO, navedenim v 
zahtevku. Noben izdelek, narejen po prisilni 
licenci, se ne ponudi za prodajo ali da na trg 
v kateri koli drugi državi razen v članici 
(članicah) STO, ki je (so) navedena 
(navedene) v zahtevku.

3. Licenca je strogo omejena na dejanja 
proizvodnje zadevnega izdelka in prodaje za 
izvoz članici ali članicam STO ali drugim 
državam v sili, navedenim v zahtevku. 
Noben izdelek, narejen po prisilni licenci, se 
ne ponudi za prodajo ali da na trg v kateri 
koli drugi državi razen v članici (članicah) 
STO ali drugih državah v sili, ki je (so) 
navedena (navedene) v zahtevku.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 21
Člen 8, odstavek 4

4. Izdelki, narejeni po licenci, so jasno 
prepoznavni s posebnim označevanjem, ki 
nakazuje, da so bili proizvedeni v skladu s to 
uredbo. S posebnim pakiranjem se izdelki 
razlikujejo od tistih, ki jih je proizvedel 
imetnik pravice. Embalaža in katera koli 
povezana literatura mora označevati, da 
velja za izdelek prisilna licenca po tej 
uredbi, navajati ime pristojnega organa in 
identifikacijsko referenčno številko ter jasno 
navajati, da je izdelek namenjen izključno za 
izvoz in prodajo v zadevno članico ali 
članice STO uvoznice. Razen če vlagatelj 
dokaže, da takšno razlikovanje ni izvedljivo 
ali ima pomemben vpliv na ceno, se 
zahtevata tudi posebno barvanje ali 
oblikovanje izdelkov samih.

4. Izdelki, narejeni po licenci, so jasno 
prepoznavni s posebnim označevanjem, ki 
nakazuje, da so bili proizvedeni v skladu s to 
uredbo. S posebnim pakiranjem se izdelki
razlikujejo od tistih, ki jih je proizvedel ali 
prodal imetnik pravice. To velja za vsa 
mesta, kjer se trži izdelek, proizveden po 
licenci. Embalaža in katera koli povezana 
literatura mora označevati, da velja za 
izdelek prisilna licenca po tej uredbi, 
navajati ime pristojnega organa in 
identifikacijsko referenčno številko ter jasno 
navajati, da je izdelek namenjen izključno za 
izvoz in prodajo v zadevno članico ali 
članice STO uvoznice ali druge države v 
sili. Razen če vlagatelj dokaže, da takšno 
razlikovanje ni izvedljivo ali ima pomemben 
vpliv na ceno, se zahtevata tudi posebno 
barvanje ali oblikovanje izdelkov samih.
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Obrazložitev
Zaradi preprečevanja preusmerjanja trgovine je smiselno, da se farmacevtski izdelki, 
proizvedeni po licenci, jasno razlikujejo od farmacevtskih izdelkov imetnika pravice, in sicer 
povsod, kjer se tržijo.

Predlog spremembe 22
Člen 8, odstavek 5, pododstavek 1, uvodni stavek

5. Pred odpremo v članico ali članice STO
uvoznice, navedene v zahtevku, pridobitelj 
licence na spletni strani objavi naslednje 
podatke:

5. Pred odpremo v članico ali članice STO 
uvoznice ali druge države v sili, navedene v 
zahtevku, pridobitelj licence na spletni strani 
objavi naslednje podatke:

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Zaradi spodbujanja preglednosti in nadzora uporabe prisilnih licenc je smiselno, da se o 
spletni strani, na kateri so objavljeni podatki, obvesti tudi imetnika pravice in da se naslov 
objavi na osrednji strani Komisije.

Predlog spremembe 23
Člen 8, odstavek 5, pododstavek 1, točka a 

(a) količine, dobavljene po licenci, in 
članice STO, katerim jih dobavlja;

(a) količine, dobavljene po licenci, in članice 
STO ali druge države v sili, katerim jih 
dobavlja;

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Zaradi spodbujanja preglednosti in nadzora uporabe prisilnih licenc je smiselno, da se o 
spletni strani, na kateri so objavljeni podatki, obvesti tudi imetnika pravice in da se naslov 
objavi na osrednji strani Komisije.

Predlog spremembe 24
Člen 8, odstavek 5, pododstavek 2 

Naslov spletne strani mora biti sporočen Naslov spletne strani mora biti posredovan
pristojnemu organu, Komisiji in imetnikom 
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pristojnemu organu. pravice. Komisija objavi naslov na svoji 
osrednji spletni strani.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Zaradi spodbujanja preglednosti in nadzora uporabe prisilnih licenc je smiselno, da se o 
spletni strani, na kateri so objavljeni podatki, obvesti tudi imetnika pravice in da se naslov 
objavi na osrednji strani Komisije.

Predlog spremembe 25
Člen 8, odstavek 6

6. Če je (so) izdelek (izdelki), ki ga (jih) 
pokriva prisilna licenca, patentiran 
(patentirani) v članicah STO uvoznicah, 
navedenih v zahtevku, se izdelek (izdelki) 
lahko izvozi (izvozijo) le, če so te države 
podelile prisilno licenco za uvoz in prodajo 
izdelkov.

6. Če je (so) izdelek (izdelki), ki ga (jih) 
pokriva prisilna licenca, patentiran 
(patentirani) v članicah STO uvoznicah ali 
drugih državah v sili, navedenih v zahtevku, 
se izdelek (izdelki) lahko izvozi (izvozijo) 
le, če so te države podelile prisilno licenco 
za uvoz in prodajo izdelkov.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 26
Člen 8, odstavek 7

7. Pridobitelj licence vodi popolne in 
natančne poslovne knjige ter evidenco vseh 
količin proizvedenega izdelka in vseh 
poslov, ki se pri tem opravijo. Pridobitelj 
licence da na zahtevo na voljo vse poslovne 
knjige in evidence neodvisni osebi, o kateri 
sta se sporazumeli stranki ali jo je drugače 
imenoval pristojni organ, z edinim 
namenom, da preveri, ali so bili izpolnjeni 
pogoji licence, predvsem tisti glede 
končnega namembnega kraja izdelkov.

7. Pridobitelj licence vodi popolne in 
natančne poslovne knjige ter evidenco vseh 
količin proizvedenega izdelka in vseh 
poslov, ki se pri tem opravijo. Pridobitelj 
licence da na zahtevo na voljo vse poslovne 
knjige in evidence imetniku pravice in 
neodvisni osebi, o kateri sta se sporazumeli 
stranki ali jo je drugače imenoval pristojni 
organ, z edinim namenom, da preveri, ali so 
bili izpolnjeni pogoji licence, predvsem tisti 
glede končnega namembnega kraja izdelkov.

Obrazložitev

Zaradi spodbujanja preglednosti in možnosti nadzora je smiselno, da se dostop do vodenja 
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knjig pridobitelja licence zagotovi na željo in po potrebi tudi podjetjem in proizvajalcem, ki 
imajo licenco.

Predlog spremembe 27
Člen 8, odstavek 8

8. Pridobitelj licence zagotovi dokazilo o 
izvozu izdelka z deklaracijo o izvozu, ki jo 
je overil zadevni pristojni organ, in dokazilo 
o uvozu ali dajanju na trg, ki ga je overil 
organ članice STO uvoznice, in hraniti 
takšno evidenco vsaj tri leta. Na zahtevo 
mora ta dokazila predložiti pristojnemu 
organu.

8. Pridobitelj licence zagotovi dokazilo o 
izvozu izdelka z deklaracijo o izvozu, ki jo 
je overil zadevni pristojni organ, in dokazilo 
o uvozu ali dajanju na trg, ki ga je overil 
organ članice STO uvoznice ali druge 
države v sili, in hraniti takšno evidenco vsaj 
tri leta. Na zahtevo mora ta dokazila 
predložiti pristojnemu organu. Najpozneje 
14 dni po izvozu je treba na zahtevo 
zagotoviti vpogled v listine tudi zadevnemu 
imetniku pravice.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe 4 se krog najmanj razvitih držav razširi čez meje STO. Da 
bi se izboljšal nadzor tudi, kar zadeva proizvajalce, je smiselno, da se vpogled v dokumente v 
zvezi z izvozom in carino zagotovi tudi imetnikom pravice. 

Predlog spremembe 28
Člen 8, odstavek 9

9. Pridobitelj licence je odgovoren za plačilo 
pravičnega nadomestila imetniku pravice, 
kot ga določi pristojni organ ob upoštevanju 
ekonomske vrednosti uporabe, ki je bila 
odobrena po licenci zadevni članici ali 
članicam STO uvoznicam.

9. Pridobitelj licence je odgovoren za plačilo 
pravičnega nadomestila imetniku pravice, 
kot ga določi pristojni organ ob upoštevanju 
ekonomske vrednosti uporabe, ki je bila 
odobrena po licenci zadevni članici ali 
članicam STO uvoznicam ali drugim 
državam v sili. Pri določitvi pristojni organ 
upošteva tudi položaj, ki ga ima članica 
STO uvoznica po indeksu človekovega 
razvoja ZN (Human Development Index –
HDI).

Obrazložitev

Formulacija pravičnega nadomestila je preveč nedoločna. S sklicevanjem na indeks HDI se 
povečata predvidljivost in pravna varnost pri določitvi višine nadomestila.
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Predlog spremembe 29
Člen 10, odstavek 1, pododstavek 2, točka f a (novo)

(fa) značilnosti iz člena 8(4), po katerih se 
razlikujejo izdelki, proizvedeni po licenci, 
od tistih, ki jih je proizvedel imetnik 
pravice.

Obrazložitev

Posredovanje značilnosti, po katerih se razlikujejo izdelki, Komisiji povečuje preglednost in 
pomaga pri preprečevanju preusmerjanja trgovine in ponovnega uvoza.

Predlog spremembe 30
Člen 10, odstavek 2 a (novo)

Komisija pripravi za izmenjavo podatkov 
med pristojnimi organi, imetniki pravice in 
vlagatelji osrednjo spletno stran, na kateri 
se objavijo potrebni podatki

Predlog spremembe 31
Člen 11, odstavek 2

2. Odstavek 1 se ne uporablja v primeru 
ponovnega izvoza v članico STO uvoznico, 
navedeno v zahtevku ter opredeljeno na 
embalaži in dokumentaciji, povezani z 
izdelkom, ali v primeru uvedbe tranzitnega 
postopka ali postopka carinskega 
skladiščenja, vnosa v prosto cono ali prosto 
skladišče blaga za namene ponovnega 
izvoza v navedeno članico STO uvoznico.

2. Odstavek 1 se ne uporablja v primeru 
ponovnega izvoza v članico STO uvoznico 
ali drugo državo v sili, navedeno v zahtevku 
ter opredeljeno na embalaži in 
dokumentaciji, povezani z izdelkom, ali v 
primeru uvedbe tranzitnega postopka ali 
postopka carinskega skladiščenja, vnosa v 
prosto cono ali prosto skladišče blaga za 
namene ponovnega izvoza v navedeno 
članico STO uvoznico ali drugo državo v 
sili.

Obrazložitev

Prilagoditev je redakcijska sprememba glede na razširjen krog upravičenih držav.

Predlog spremembe 32
Člen 12, odstavek 1

1. Kadar se upravičeno sumi, da se izdelki, 1. Kadar se upravičeno sumi, da se izdelki, 
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za katere se uporablja prisilna licenca po tej 
uredbi, v nasprotju s členom 11(1) uvažajo v 
Skupnost, carinski organi prekinejo 
sprostitev zadevnih izdelkov ali jih zadržijo 
za toliko časa, kolikor je potrebno za 
pridobitev odločbe zadevnega nacionalnega 
organa o stanju blaga. Obdobje prekinitve ali 
zadržanja ne presega 10 delovnih dni, razen 
v primeru posebnih okoliščin, ko se lahko to 
obdobje podaljša za največ 10 delovnih dni. 
Ob izteku navedenega obdobja se izdelki 
sprostijo, pod pogojem, da so bile opravljene 
vse carinske formalnosti.

za katere se uporablja prisilna licenca po tej 
uredbi, v nasprotju s členom 11(1) uvažajo v 
Skupnost, carinski organi prekinejo 
sprostitev zadevnih izdelkov ali jih zadržijo 
za toliko časa, kolikor je potrebno za 
pridobitev odločbe zadevnega organa o 
stanju blaga. Pristojni organ ima pravico, 
da na lastno pobudo ali na utemeljeno 
zahtevo imetnika pravice ali pridobitelja 
licence preveri, ali obstaja tak sum. 
Obdobje prekinitve ali zadržanja ne presega 
10 delovnih dni, razen v primeru posebnih 
okoliščin, ko se lahko to obdobje podaljša za 
največ 10 delovnih dni. Ob izteku 
navedenega obdobja se izdelki sprostijo, pod 
pogojem, da so bile opravljene vse carinske 
formalnosti.

Obrazložitev

Ta dopolnitev pojasnjuje, kdaj lahko pristojni organ ukrepa. Dopolnitev je uskladitev člena 
12 s členom 14 v zvezi s tem.

Predlog spremembe 33
Člen 12, odstavek 2

2. O prekinitvi sprostitve ali zadržanju 
izdelkov so takoj obveščeni zadevni 
nacionalni organ in proizvajalec ali 
izvoznik zadevnih izdelkov, prejeti morajo 
tudi vse razpoložljive podatke glede 
zadevnih izdelkov. Ustrezno se upoštevajo 
nacionalne določbe o varstvu osebnih 
podatkov, poslovne in industrijske tajnosti 
ter poklicne in upravne zaupnosti. Uvoznik, 
kadar je primerno tudi izvoznik, ima 
zadostno možnost, da zadevnemu 
nacionalnemu organu predloži podatke, ki 
se mu v zvezi z izdelki zdijo primerni.

2. O prekinitvi sprostitve ali zadržanju 
izdelkov so takoj obveščeni zadevni organ in 
proizvajalec ali izvoznik zadevnih izdelkov, 
prejeti morajo tudi vse razpoložljive podatke 
glede zadevnih izdelkov. Ustrezno se 
upoštevajo nacionalne določbe o varstvu 
osebnih podatkov, poslovne in industrijske 
tajnosti ter poklicne in upravne zaupnosti. 
Uvoznik, kadar je primerno tudi izvoznik, 
ima zadostno možnost, da zadevnemu 
organu predloži podatke, ki se mu v zvezi z 
izdelki zdijo primerni.

Obrazložitev

Namen te spremembe je terminološka prilagoditev preostalemu besedilu Uredbe, ki se 
sklicuje samo na zadevne organe.
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Predlog spremembe 34
Člen 12, odstavek 4

4. Če zadevni nacionalni organ ugotovi, da 
so bili izdelki, katerih sprostitev so carinski 
organi prekinili ali so jih zadržali, namenjeni 
uvozu v Skupnost v nasprotju s prepovedjo 
iz člena 11(1), ta organ zagotovi, da bo te 
izdelke zasegel in odstranil v skladu z 
nacionalno zakonodajo.

4. Če zadevni organ ugotovi, da so bili 
izdelki, katerih sprostitev so carinski organi 
prekinili ali so jih zadržali, namenjeni uvozu 
v Skupnost v nasprotju s prepovedjo iz člena 
11(1), ta organ zagotovi, da bo te izdelke 
zasegel in odstranil v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Obrazložitev

Namen te spremembe je terminološka prilagoditev preostalemu besedilu Uredbe, ki se 
sklicuje samo na zadevne organe.

Predlog spremembe 35
Člen 12, odstavek 5

5. Če se po nadaljnjem nadzoru zadevnega 
nacionalnega organa ugotovi, da izdelki, 
katerih sprostitev so carinski organi prekinili 
ali so jih zadržali, ne kršijo prepovedi iz 
člena 11(1), carinski organ te izdelke sprosti 
prejemniku pod pogojem, da so bile 
opravljene vse carinske formalnosti.

5. Če se po nadaljnjem nadzoru zadevnega 
organa ugotovi, da izdelki, katerih sprostitev 
so carinski organi prekinili ali so jih 
zadržali, ne kršijo prepovedi iz člena 11(1), 
carinski organ te izdelke sprosti prejemniku 
pod pogojem, da so bile opravljene vse 
carinske formalnosti.

Obrazložitev

Namen te spremembe je terminološka prilagoditev preostalemu besedilu Uredbe, ki se 
sklicuje samo na zadevne organe.

Predlog spremembe 36
Člen 12, odstavek 6

6. Zadevni nacionalni organ Komisijo 
obvesti o vsaki odločbi glede zasega ali 
uničenja, ki so sprejete v skladu s to uredbo.

6. Zadevni organ Komisijo obvesti o vsaki 
odločbi glede zasega ali uničenja, ki so 
sprejete v skladu s to uredbo.

Obrazložitev

Namen te spremembe je terminološka prilagoditev preostalemu besedilu Uredbe, ki se 
sklicuje samo na zadevne organe.
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Predlog spremembe 37
Člen 16, odstavek 1

1. Kadar zahtevek za prisilno licenco 
zadeva zdravilo, odobreno v skladu s 
členom 6 Direktive 2001/83/ES, se določbe 
člena 24(4) in (5) ter člena 14(4) in (5) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta ne uporabljajo.

črtano

Za namene uporabe tega odstavka in z 
odstopanjem od člena 10(1) Direktive 
2001/83/ES vlagatelju ni treba predložiti 
rezultatov predkliničnih testov in kliničnih 
poskusov, če lahko dokaže, da je zadevni 
izdelek generik referenčnega zdravila, ki je 
ali je bil odobren po členu 6 navedene 
direktive ali po členu 3 Uredbe (ES) št. 
726/2004.

Obrazložitev

Obstoječi osnutek Komisije je poskus, da se določi ureditev za dostop na trg v Evropski uniji 
na področju prisilnega licenciranja. To je odveč, ker je na tem mestu poglavitna izključna 
uporaba tako proizvedenih zdravil na trgu izbranih najmanj razvitih držav, poleg tega pa to 
ni v skladu z ureditvijo iz Uredbe 726/2004 (ES), katere člen 58 je ponovno naveden v 
odstavku 2.

Predlog spremembe 38
Člen 16 a (novo)

Člen 16 a
Patent ne zajema proizvodnje, skladiščenja, 
uporabe tudi za klinične poskuse ali 
prodaje patentirane inovacije, če se te 
dejavnosti opravljajo izključno za namene 
podelitve prisilne licence v smislu te 
uredbe. Člen 16 se ne spremeni.

Obrazložitev

Z dodano tako imenovano „določbo Bolar“ se študije in poskusi, potrebni za odobritev 
dovoljenja v skladu z zakonodajo o farmacevtskih izdelkih, ter zahteve, ki iz tega izhajajo, ne 
štejejo kot kršitev patenta. Zaradi odsotnosti takšne ureditve raziskovalno delo v zvezi z 
novimi generičnimi izdelki poteka zunaj Evrope v državah, v katerih je takšna ureditev 
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zagotovljena. Zato se v Skupnosti ukinja delovna mesta. Ker je mednarodno gledano razvoj 
generičnih izdelkov med patentnim varstvom dovoljen, se patentno varstvo imetnikov pravice 
dejansko ne krči. Dodano besedilo je v skladu z Direktivo EU 2004/27/ES, ki prav tako 
predvideva vpeljavo „določbe Bolar“. Namen te spremembe je terminološka prilagoditev
preostalemu besedilu Uredbe, ki se sklicuje samo na zadevne organe.


	555323sl.doc

