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Draft ID: 0fcb311a-a302-422d-a138-e1a4bed5ec68
Date: 13/09/2022 08:49:04

           

Sundlitsentsimine ELis
Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus

Hästi toimiv intellektuaalomandiõiguste süsteem toetab innovatsiooni ning pakub piisavaid stiimuleid uute 
toodete, teoste ja tehnoloogia loomiseks ja arendamiseks ning võimaldab neid levitada ja jagada.
Seda näitas hiljuti COVID-19 pandeemia, mille raames intellektuaalomandiõigused pakkusid vajalikke 
stiimuleid uute vaktsiinide ja ravimeetodite väljatöötamiseks, võimaldades samas litsentsilepingute alusel 
jagada andmeid, oskusteavet ja tehnoloogiat.
Avaliku ja erasektori koostöö, mis põhineb intellektuaalomandi ja oskusteabe jagamise vabatahtlikel 
lahendustel, nt tootmis- või litsentsilepingutel, on kriisi ajal tavaliselt kiire ja tõhus viis kriitilise tähtsusega 
toodete ja tehnoloogia väljatöötamiseks ja ulatuslikumaks kasutuselevõtuks. Kui aga vabatahtlikud 
kokkulepped ei toimi või ei ole neid võimalik sõlmida, võib olla vaja kasutada viimase abinõuna 
sundlitsentsimist.
Valitsuse antud sundlitsents lubab patenditud leiutist peale patendiomaniku kasutada ka teistel isikutel ilma 
viimase nõusolekuta. Teisisõnu ei ole intellektuaalomandiõiguste omanikul muud valikut, kui nõustuda oma 
õiguste litsentsimisega. Selline litsentsimine sõltub mitmest tingimusest, näiteks piisava tasu maksmine 
intellektuaalomandiõiguste omanikule ning litsentsi ulatuse ja kehtivuse piiramine sellega, mis on vajalik 
litsentsi eesmärgi saavutamiseks.
Sundlitsentsimine on lubatud intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide lepingu („TRIPS-leping“) 
artikli 31 alusel ning vastavalt sellele on ELi liikmesriigid kehtestanud oma siseriiklikus õiguses 
sundlitsentside raamistikud.
TRIPS-lepingu artiklis 31a on sätestatud ekspordi sundlitsentsimise erikord. ELi tasandil reguleeritakse 
seda määrusega (EÜ) nr 816/2006, milles käsitletakse rahvatervise probleemidega riikidesse 
eksportimiseks toodetavate farmaatsiatoodete patentide sundlitsentsimist.
Komisjon teatas oma 25. novembri 2020. aasta  (COM/2020/760 final) intellektuaalomandi tegevuskavas
valmisolekust tagada kriitilise tähtsusega intellektuaalomandi kättesaadavus kriisi ajal, sealhulgas uute 
litsentsimisvahendite ja sundlitsentsimise koordineerimise süsteemi kaudu. Käesoleva algatuse eesmärk on 
suurendada kriisiohjega seoses sundlitsentsimise mehhanismide tõhusust, vähendada killustatust ja 
parandada mehhanismide koordineerimist. 1. aprillil 2022 avaldas komisjon , et tõendite esitamise kutse
teavitada üldsust ja sidusrühmi sellest, miks algatust ette valmistatakse ja mida soovitakse saavutada.
Täpsemalt on käesoleva küsimustiku eesmärk koguda kõigi sidusrühmade arvamusi selle kohta, kuidas 
luua Euroopa Liidus kõige tõhusam sundlitsentsimise süsteem, mis sobiks kriiside, sealhulgas kogu ELi 
hõlmavate ja ülemaailmsete kriiside lahendamiseks. Pärast kohustuslikku rubriiki „Teie andmed“ saate 
vastata nende osade küsimustele, mis Teile huvi pakuvad. Pange tähele, et küsimustiku lõpus on võimalik 
üles laadida eraldi dokument (nt kirjalik seisukoht).

Pange ka tähele, et mõningad küsimused on nähtavad sõltuvalt sellest, kuidas vastasite eelmistele 
küsimustele. See võib mõjutada küsimustiku nummerdust.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52020DC0760
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13357-Intellectual-property-revised-framework-for-compulsory-licensing-of-patents_en
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Teie andmed

Minu vastus on järgmises keeles:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti
leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari

Vastan kui
akadeemiline asutus / teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon

*

*
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ELi mittekuuluva riigi kodanik
vabaühendus
avaliku sektori asutus
ametiühing
muu

Eesnimi

Kaspar

Perekonnanimi

Keerup

E-posti aadress (ei avalikustata)

kaspar@koda.ee

Palun kirjeldage lühidalt oma tegevust
kuni 500 tähemärki

Kui algatataks sundlitsentsimine, milline väide käiks suurema tõenäosusega Teie 
kohta?

Teie suhtes kehtib sundlitsentsimise otsus
Teid on määratud valmistama tooteid sundlitsentsi alusel
Mõlemad
Ei kumbki
Muu (palun täpsustage)
Arvamus puudub

Palun täpsustage
kuni 200 tähemärki

Päritoluriik
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.
 
Käesolev loetelu ei kajasta Euroopa institutsioonide ametlikku seisukohta nimetatud üksuste õigusliku seisundi või 
poliitika suhtes. Sellesse on koondatud sageli lahknevad loetelud ja tavad.

*

*

*

*
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Afganistan Ghana Lõuna-Georgia 
ja Lõuna-
Sandwichi saared

Saint Kitts ja 
Nevis

Ahvenamaa Gibraltar Lõuna-Korea Saint Lucia
Albaania Grenada Lõuna-Sudaan Saint-Martin
Alžeeria Gröönimaa Luksemburg Saint-Pierre ja 

Miquelon
Ameerika Samoa Gruusia Macau Saint Vincent
Ameerika 
Ühendriigid

Guadeloupe Madagaskar Saksamaa

Andorra Guam Madalmaad Sambia
Angola Guatemala Malaisia Samoa
Anguilla Guernsey Malawi San Marino
Antarktis Guinea Maldiivid São Tomé ja 

Príncipe
Antigua ja 
Barbuda

Guinea-Bissau Mali Saudi Araabia

Araabia 
Ühendemiraadid

Guyana Malta Seišellid

Argentina Haiti Mani saar Senegal
Armeenia Heard ja 

McDonald
Maroko Serbia

Aruba Hiina Marshalli Saared Sierra Leone
Aserbaidžaan Hispaania Martinique Singapur
Austraalia Honduras Mauritaania Sint-Maarten
Austria Hongkong Mauritius Slovakkia
Bahama Horvaatia Mayotte Sloveenia
Bahrein Ida-Timor Mehhiko Somaalia
Bangladesh Iirimaa Mikroneesia Soome
Barbados Iisrael Moldova Sri Lanka
Belau India Monaco Sudaan
Belgia Indoneesia Mongoolia Suriname
Belize Iraak Montenegro Süüria
Benin Iraan Montserrat Svalbard ja Jan 

Mayen
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Bermuda Island Mosambiik Šveits
Bhutan Itaalia Myanmar/Birma Taani
Boliivia Jaapan Namiibia Tadžikistan
Bonaire, Sint 
Eustatius ja Saba

Jamaica Nauru Tai

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Jeemen Nepal Taiwan

Botswana Jersey Nicaragua Tansaania
Bouvet' saar Jordaania Nigeeria Togo
Brasiilia Jõulusaar Niger Tokelau
Briti India 
ookeani ala

Kaimanisaared Niue Tonga

Briti Neitsisaared Kambodža Norfolki saar Trinidad ja 
Tobago

Brunei Kamerun Norra Tšaad
Bulgaaria Kanada Omaan Tšehhi
Burkina Faso Kasahstan Paapua Uus-

Guinea
Tšiili

Burundi Katar Pakistan Tuneesia
Clipperton Keenia Palestiina Türgi
Colombia Kesk-Aafrika 

Vabariik
Panama Türkmenistan

Cooki saared Kiribati Paraguay Turks ja Caicos
Costa Rica Komoorid Peruu Tuvalu
Côte d’Ivoire Kongo 

Demokraatlik 
Vabariik

Pitcairn Uganda

Curaçao Kongo Vabariik Põhja-Korea Ühendkuningriik
Djibouti Kookossaared Põhja-

Makedoonia
Ühendriikide 
hajasaared

Dominica Kõrgõzstan Põhja-Mariaanid Ühendriikide 
Neitsisaared

Dominikaani 
Vabariik

Kosovo Poola Ukraina

Ecuador Kreeka Portugal Ungari
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Eesti Küpros Prantsuse 
Antarktilised ja 
Lõunaalad

Uruguay

Egiptus Kuuba Prantsuse 
Guajaana

Usbekistan

Ekvatoriaal-
Guinea

Kuveit Prantsuse 
Polüneesia

Uus-Kaledoonia

El Salvador Lääne-Sahara Prantsusmaa Uus-Meremaa
Eritrea Laos Puerto Rico Valgevene
Eswatini Läti Réunion Vanuatu
Etioopia Leedu Roheneemesaar

ed
Vatikani Linnriik

Fääri saared Lesotho Rootsi Venemaa
Falklandi saared Libeeria Rumeenia Venezuela
Fidži Liechtenstein Rwanda Vietnam
Filipiinid Liibanon Saalomoni 

Saared
Wallis ja Futuna

Gabon Liibüa Saint-Barthélemy Zimbabwe
Gambia Lõuna-Aafrika Saint Helena, 

Ascension ja 
Tristan da Cunha

Komisjon avaldab kõik selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas nõustute 
oma andmete avaldamisega või eelistate jääda vastuse avaldamisel anonüümseks. Läbipaistvuse 
huvides avaldatakse alati vastaja liik (näiteks „ettevõtjate ühendus“, „tarbijaorganisatsioon“, „ELi 
kodanik“), päritoluriik, organisatsiooni nimi ja suurus ning sellele läbipaistvusregistris määratud 

 Valige enda jaoks kõige sobivamad privaatsussätted. tunnusnumber. Teie e-posti aadressi ei avaldata.
Vaikimisi kasutatavad privaatsussätted olenevad vastaja liigist.

Olen nõus .isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate sätetega

Küsimustik

1. Kas Teie arvates on oluline, et avaliku sektori asutustel on õigus lubada 
sundlitsentsi abil teatavate toodete tootmist ja/või teatava tehnoloogia 
kasutamist, mida on vaja kriisi lahendamiseks? 

Jah
Ei

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement


7

Arvamus puudub

Märkused
kuni 500 tähemärki

2. Millist liiki kriisi korral peaks sundlitsentsimine olema võimalik?
Mis tahes olukord, mille asjaomased ametiasutused on tunnistanud kriisiks
Ainult teatavate kriiside korral
Mitte kunagi
Muu (täpsustage)
Arvamus puudub

Palun selgitage oma vastust
kuni 700 tähemärki

3. Kas sundlitsentsimist käsitlevad kehtivad siseriiklikud õigusaktid on 
sobivad kriisidele reageerimiseks?

Jah Ei Arvamus puudub

Riiklikud kriisid

Kogu ELi hõlmavad kriisid

Ülemaailmsed kriisid

Palun selgitage oma vastust
kuni 700 tähemärki

4. Kas piiriüleste tarneahelate kontekstis (kui keerukate toodete 
tootmisprotsess hõlmab ELi eri riike) peaks olema võimalik välja anda 
sundlitsents, mis võimaldaks toota 

Jah Ei
Arvamus 
puudub

tooteid, mille tootmisprotsess hõlmab ELi mitut riiki* (vahetooted) [*näiteks 
selline keerukas toode nagu vaktsiin, mille koostisosad võivad pärineda eri 
riikidest]
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tooteid, mida on vaja teatavates kriisis olevates ELi riikides, kuid mida saab 
toota ainult teises ELi riigis (lõpptooted)

muu (palun täpsustage)

Palun täpsustage
kuni 700 tähemärki

5. Sundlitsentsimine puudutab tavaliselt ainult patente. Patentidest ei pruugi 
siiski alati piisata, et võimaldada keerukate toodete tootmist. Mille suhtes 
tuleks sundlitsentsi kohaldada? 

Patendid
Patendid ja avaldatud patenditaotlused
Täiendava kaitse tunnistused
Ravimite andmekaitset reguleeriv kord
Muud intellektuaalomandiõigused
Ärisaladused
Oskusteave
Muu (palun täpsustage)
Arvamus puudub

Palun täpsustage
kuni 700 tähemärki

Järgmised küsimused puudutavad TRIPS-lepingu artikliga 31 hõlmatud 
sundlitsentsimist ega puuduta seega sundlitsentsimist ekspordi eesmärgil.

6. Mil määral nõustute väitega, et „sundlitsentsimine on viimane abinõu, mida 
peaks kasutama üksnes juhul, kui vabatahtlikud kokkulepped ei toimi või kui 
neid ei ole võimalik sõlmida“?

Nõustun täielikult
Nõustun
Ei nõustu
Ei nõustu üldse
Arvamus puudub
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7. Milliste aspektide põhjal tuleks teha kindlaks, kas vabatahtlikud 
kokkulepped ei toimi?

Vabatahtlike kokkulepete liigid (tarnijatega sõlmitud kokkulepped, 
konkurentidevahelised kokkulepped), mis on osutunud edutuks / mida ei ole 
võimalik sõlmida
Vabatahtlike kokkulepete sõlmimiseks antud aeg
Kas litsentsitaotleja on teinud mõistlikke jõupingutusi intellektuaalomandi 
omanikuga kokkuleppe saavutamiseks?
Muu (palun täpsustage)

8. Mida tuleks kriisiohje korral pidada sundlitsentsimise puhul esmatähtsaks?

Väga 
oluline

Keskmiselt 
oluline

Mitte 
eriti 

oluline

Ei ole 
asjakohane

Vajalikele toodetele / vajalikule tehnoloogiale 
juurdepääsu tagamise kiirus

Õiguste omanike kaitse (mõistlik aeg litsentsi taotleja 
ja õiguste omaniku läbirääkimisteks, sundlitsentsi 
kehtivuse selge piiramine, õiguste omaniku piisav 
tasu jne)

Kodanikuühiskonna organisatsioonide tõstatatud 
huvid

Tootjate huvid* [*siin tähendavad tootjad äriühinguid, 
kes on määratud valmistama tooteid sundlitsentsi 
alusel ja kes peaksid sel eesmärgil kohandama oma 
tootmisrajatisi ja -protsesse [kui jah, siis täpsustage]

Muud, sealhulgas muud kolmandate isikute huvid 
(palun selgitage)

Mitte ükski ülaltoodust

9. Milline järgmistest menetlustest võiks kriisiohje eesmärgil kiirendada 
sundlitsentsimise lubamist?

Litsentsi taotleja ja õiguste omaniku läbirääkimistele ajapiirangu kehtestamine 
(et saada õiguste omanikult luba mõistlikel äritingimustel)
Eelnevalt kindlaks määratud eeskirjad sundlitsentsi eest tasu maksmise kohta
Võimalus mitte seada tootmise alustamist sõltuvusse lõplikust otsusest kõigis 
läbirääkimiste aspektides* [* mõned läbirääkimiste aspektid, nagu tasustamine 
ja litsentsi kehtivus, võivad olla väga aeganõudvad. Tootmise võimaldamine 
enne nende aspektide kohta lõpliku otsuse tegemist võib protsessi kiirendada]
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Tootmise alustamine sõltub lõpliku otsuse tegemisest kõigis aspektides, kuid 
edasikaebamise tähtaja lühendamise ja kiirendatud apellatsioonimenetlusega* 
[*see tähendaks, et tootmist ei saa alustada enne lõpliku otsuse tegemist, kuid 
otsus edasikaebamise kohta on võimalik teha kiiresti]
Muu
Arvamus puudub

10. Millised järgmistest poliitikavariantidest võiksid kiirendada kriisiohje 
eesmärgil sundlitsentsimise protsessi? 

Mittesiduvad suunised, milles pakutakse välja ühtne lähenemisviis kõigile ELi 
liikmesriikidele
ELi liikmesriikide vahelise teabevahetuse hõlbustamine (nt sundlitsentside 
taotlemise/andmisega seotud teabevahetus, teabe jagamine ELi riikide vahel 
sundlitsentsi sisu ja tingimuste kohta)
Sundlitsentse käsitlevate riiklike eeskirjade ühtlustamine (st siduvad eeskirjad, 
millega määratakse kindlaks tingimused, mille alusel võib sundlitsentse anda 
ELi eri riikides)
Muu
Arvamus puudub

11. Milliseid aspekte tuleks kriisiohje sundlitsentse käsitlevate ühtsete 
eeskirjade kontekstis ühtlustada (valige kõik sobivad variandid)?

Põhjused, mille alusel võib kriisiohjeks anda sundlitsentsi
Ulatus (st kas sundlitsentsis tuleks kindlaks määrata asjaomased patendid / 
intellektuaalomandi õigused või kas selles tuleks kindlaks määrata 
asjaomased tooted / asjaomane tehnoloogia)
Tingimused
Menetlus
Regressimenetlus (nt vaidlustusmenetlus)
Muu

12. Kui sundlitsentsi andmise alused tuleb ühtlustada, palun täpsustage, 
mida tuleks ühtlustada (valige kõik sobivad variandid):

kriisi liigid (nt tervishoid, muud jne), mille korral võib anda sundlitsentsi, 
peaksid olema kõigis siseriiklikes õigusaktides ühesugused
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sundlitsentsi andmist võimaldavate kriiside määratlus peaks olema kõikides 
siseriiklikes õigusaktides sama
Kriiside territoriaalne ulatus: võimalus kuulutada välja riiklik, rahvusvaheline 
või üleeuroopaline kriis
muu [palun täpsustage]

13. Kui ühtlustada tuleb sundlitsentsi ulatust, siis palun täpsustage, mil 
määral: 

ulatuse ühtlustamine peaks olema piiratud (nt ainult patendid ja avaldatud 
patenditaotlused) [palun selgitage]
ulatuse ühtlustamine peaks hõlmama kõiki aspekte, mida peetakse vajalikuks 
toote tootmiseks (nt muud intellektuaalomandiõigused, ärisaladused jne) 
[palun täpsustage]
Muu [palun täpsustage]

14. Kas ühtlustatud ulatus peaks hõlmama ka regulatiivset andmekaitset?
Jah
Ei
Arvamus puudub

Märkused
kuni 500 tähemärki

15. Kui sundlitsentsi andmise tingimusi tuleb ühtlustada, palun täpsustage, 
mida tuleks ühtlustada (valige kõik sobivad variandid):

tasustamine
litsentsi kehtivusaeg
läbirääkimiste raamistik ja kestus
selle kindlaksmääramine, kes võib algatada sundlitsentsi menetluse (nt 
avaliku sektori asutus, litsentsi taotleja)
sundlitsentsi taotluse sisu (nt märkida patent, patendi omanik, asjaomased 
tooted jne)
muu [palun täpsustage]

16. Kui sundlitsentsi andmise menetlust tuleb ühtlustada, palun täpsustage, 
mida tuleks ühtlustada (valige kõik sobivad variandid):
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menetluse liik (nt haldus- või kohtumenetlus, ajutine menetlus jne) [palun 
täpsustage]
kas tootmise alustamine peaks sõltuma lõpliku otsuse tegemisest 
läbirääkimiste kõigi aspektide kohta
muu [palun täpsustage]

17. Kui regressimenetlust tuleb ühtlustada, palun täpsustage, mida tuleks 
ühtlustada (valige kõik sobivad variandid):

kaebuse esitamise tähtaeg
kaebuse esitamise peatav mõju (oluline sundlitsentsi alusel tootmise 
alustamisel)
kiirendatud apellatsioonimenetlus (kindlaksmääratud tähtaeg, mille jooksul 
tuleb teha kaebust käsitlev otsus)
muu [palun täpsustage]

18. Millisel tasandil tuleks teha otsus sundlitsentsi andmise käivitamise 
kohta? 

Ainult riiklikul tasandil, isegi kogu ELi hõlmava kriisi korral
Riiklikul tasandil riiklike kriiside korral ja ELi tasandil, kui mõjutatud on rohkem 
kui üks ELi riik / tootmiseks on vaja rohkem kui üht ELi riiki
Muu
Arvamus puudub

19. Milline peaks olema Euroopa institutsioonide roll kogu ELi hõlmava kriisi 
korral seoses sundlitsentside andmisega?

Nõuandev roll taotluse korral (nt ELi riigid, avaliku sektori asutused, õiguste 
omanikud, litsentsitaotlejad jne võivad küsida nõu)
Koordineeriv roll (nt luues teabekanalid/foorumid ja meetodid ELi riikide 
vaheliseks teabevahetuseks ning suunates vastastikust abi ELi riikide vahel)
Otsustav roll (nt kuulutades välja kriisiolukorra, mis võib kaasa tuua 
sundlitsentsi andmise)
Roll puudub
Muu
Arvamus puudub
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Järgmised küsimused puudutavad sundlitsentsimist ekspordi eesmärgil 
(TRIPS-lepingu artikkel 31a)

20. Mil määral olete nõus väitega, et „määrus (EÜ) nr 816/2006 võimaldab 
kiireid ja tõhusaid menetlusi sundlitsentside andmiseks farmaatsiatoodete 
eksportimiseks kolmandatesse riikidesse“? 

Nõustun täielikult
Nõustun
Ei nõustu
Ei nõustu üldse
Ei oska öelda / arvamus puudub

21. Kas määruse (EÜ) nr 816/2006 teatavaid elemente tuleks Teie arvates 
TRIPS-lepingu piires ühtlustada, et tagada määruse eesmärgipärasus?

Jah Ei Arvamus puudub

Taotluse esitamise tingimused

Tasu arvutamine

Lihtsustatud ja kiirendatud menetlus

Muu (palun täpsustage)

22. Jäädes TRIPS-lepingu piiresse, kas Teie arvates tuleks muuta määrusega 
(EÜ) nr 816/2006 kehtestatud menetlust paindlikumaks, et kohandada seda 
importiva riigi vajadustega?

Jah
Ei
Arvamus puudub

23. Jäädes TRIPS-lepingu piiresse, kas määrus (EÜ) nr 816/2006 pakub Teie 
arvates piisavat tagatist kaubavahetuse ümbersuunamise vastu (st meetmed, 
nagu sundlitsentsiga hõlmatud toodete märgistamine ja tähistamine, et 
tagada nende eksport ja turustamine üksnes asjaomasesse riiki)?

Jah
Ei
Arvamus puudub
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25. Milliseid järeldusi olete teinud hiljutiste kriiside (nt COVID-19 pandeemia 
ja sõda Ukrainas) alusel või milliseid kogemusi saite võimalusest kasutada 
sundlitsentsimist kriisiohjevahendina?

kuni 5000 tähemärki

26. Millist mõju (positiivne või negatiivne) avaldab Teie arvates 
sundlitsentsimine eri asjaosalistele (õiguste omanikud, tootjad, pädevad 
asutused, ühiskond üldiselt jne)? 

kuni 5000 tähemärki

28. Täname Teid üldiste seisukohtade esitamise eest. Järgmised küsimused 
(29-33) puudutavad sundlitsentsi andmise menetluse tehnilisi ja 
menetluslikke aspekte. Kas soovite jätkata? Kui ei, jätkake palun küsimusega 
31. 

Jah
Ei

Küsimused kõigile
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34. Milline võiks olla kogu ELis ühtse sundlitsentsimissüsteemi kasutuselevõtu majanduslik, õiguslik ja/või 
sotsiaalne mõju: 

Väga positiivne Positiivne Neutraalne Negatiivne Väga negatiivne Arvamus puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

Üldsuse juurdepääs elutähtsatele kaupadele?

Muu (palun täpsustage)?
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki
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35. Millist majanduslikku, õiguslikku ja/või sotsiaalset mõju võiks avaldada kogu ELi hõlmava ühtse 
sundlitsentsisüsteemi kontekstis sundlitsentside andmise lubamine ainult riiklikul tasandil (isegi kogu ELi 
hõlmava kriisi korral) seoses järgmisega:

Väga 
positiivne

Positiivne Neutraalne Negatiivne
Väga 

negatiivne
Arvamus 
puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

üldsuse juurdepääs elutähtsatele kaupadele (nt mõju kriitilise tähtsusega 
kaupade pakkumisele ja kättesaadavusele kõigis ELi riikides)

muu (palun täpsustage)
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki
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36. Seevastu, milline võiks kogu ELis kehtiva ühtse sundlitsentsisüsteemi kontekstis olla kogu ELi hõlmava kriisi 
korral ELi tasandil sundlitsentsimise lubamise majanduslik, õiguslik ja/või sotsiaalne mõju seoses järgmisega:

Väga 
positiivne

Positiivne Neutraalne Negatiivne
Väga 

negatiivne
Arvamus 
puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

üldsuse juurdepääs elutähtsatele kaupadele (nt mõju kriitilise tähtsusega 
kaupade pakkumisele ja kättesaadavusele kõigis ELi riikides)?

muu (palun täpsustage)?
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki
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37. Millist majanduslikku, õiguslikku ja/või sotsiaalset mõju võiks avaldada kriisiohje eesmärgil ELi riikide 
vahelise sundlitsentsimise koordineerimise mehhanismi kehtestamine seoses järgmisega:

Väga 
positiivne

Positiivne Neutraalne Negatiivne
Väga 

negatiivne
Arvamus 
puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

üldsuse juurdepääs elutähtsatele kaupadele (nt mõju kriitilise tähtsusega 
kaupade pakkumisele ja kättesaadavusele kõigis ELi riikides)?

avaliku sektori asutuste otsustusprotsessid?

muu (palun täpsustage)?
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki
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38. Milline võiks olla ELi ühtse kontaktpunkti ja liikmesriikidevahelise koordineerimismehhanismi loomise 
majanduslik, õiguslik ja/või sotsiaalne mõju, et käsitleda sundlitsentsimise taotlust ravimite eksportimiseks 
kolmandatesse riikidesse? 

Väga 
positiivne

Positiivne Neutraalne Negatiivne
Väga 

negatiivne
Arvamus 
puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

ELi mittekuuluvate riikide juurdepääs esmatähtsatele 
farmaatsiatoodetele?

Avaliku sektori asutuste otsustusprotsessid?

Muu (palun täpsustage)?
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki
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39. Milline võiks olla ELi tasandil tsentraliseeritud sundlitsentsimise menetluse majanduslik, õiguslik ja/või 
sotsiaalne mõju ravimite eksportimiseks kolmandatesse riikidesse?

Väga 
positiivne

Positiivne Neutraalne Negatiivne
Väga 

negatiivne
Arvamus 
puudub

ELi ühtne turg?

ELi ettevõtjad?

ELi intellektuaalomandi omanikud?

ELi patendisüsteem?

ELi võime kriisidega toime tulla?

ELi mittekuuluvate riikide juurdepääs esmatähtsatele 
farmaatsiatoodetele?

Avaliku sektori asutuste otsustusprotsessid?

Muu (palun täpsustage)?
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Palun selgitage
kuni 1000 tähemärki

40. Võite jagada muid selleteemalisi tähelepanekuid, väljaandeid või analüüse.
kuni 5000 tähemärki

Laadige oma fail(id) üles.
Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid

Contact

GROW-CIS-NET-AUT-UNIT-C4@ec.europa.eu




