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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 39
Betragtning 6

(6) Da den tvangslicensordning, der indføres 
med denne forordning, tager sigte på 
folkesundhedsproblemer, bør den anvendes 
efter hensigten. Den bør ikke anvendes 
primært til at opfylde andre mål, særlig mål 
af rent kommerciel art.

(6) Den tvangslicensordning, der indføres 
med denne forordning,(tekst udgår) bør 
(tekst udgår) anvendes efter hensigten. Den 
bør ikke anvendes primært til at opfylde 
andre mål, særlig mål af rent kommerciel 
art.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1.



PE 357.555v01-00 2/16 AM\562579DA.doc

DA

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 40
Betragtning 6 a (ny)

(6a) På verdensplan opfylder forskningen 
og udviklingen på sundhedsområdet kun 
delvist de fattige landes behov på dette 
område. Derfor bør der så hurtigt som 
muligt gennemføres foranstaltninger og 
aktioner med henblik på gennem overførsel 
af teknologi at forbedre disse landes 
tekniske kapacitet.

Or. fr

Begrundelse

Da forskningen og udviklingen i forbindelse med oversete sygdomme ikke er bæredygtig rent 
økonomisk, er den i overvejende grad rettet mod den vestlige verden, hvilket øger ulighederne 
mellem udviklede og fattige lande. Det er vigtigt, at EU giver et klart politisk signal.

Overførsel af teknologi til udviklingslandene og de mindst udviklede lande er omfattet af 
afgørelsen af 30. august, men er ikke med i denne forordning.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 41
Artikel 1, stk. 1

Med denne forordning indføres der en 
procedure for meddelelse af tvangslicens for 
patenter og supplerende 
beskyttelsescertifikater vedrørende 
fremstilling og salg af farmaceutiske 
produkter med henblik på eksport til 
berettigede WTO-medlemmer med 
folkesundhedsproblemer.

Med denne forordning indføres der en 
procedure for meddelelse af tvangslicens for 
patenter og supplerende 
beskyttelsescertifikater vedrørende 
fremstilling og salg af farmaceutiske 
produkter med henblik på eksport til 
berettigede WTO-medlemmer og andre 
lande, hvor dette er nødvendigt.

Or. fr

Begrundelse

Systemet med tvangslicens er ikke begrænset til folkesundhedsproblemer, men skal også 
afhjælpe den manglende eller utilstrækkelige farmaceutiske produktionskapacitet.

Systemet bør udvides til også at omfatte lande, der ikke er medlemmer af WTO.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 42
Artikel 4, stk. 2

Et WTO-medlem, som over for WTO har 
erklæret, at det ikke vil anvende ordningen 
som et importerende WTO-medlem, er dog 
ikke et berettiget importerende 
WTO-medlem.

udgår

Or. fr

Begrundelse

En sådan bestemmelse er for restriktiv. Man kan ikke forbyde et udviklingsland, der har 
meddelt, at det ikke vil deltage, at opgive sin tidligere beslutning. Der synes at være tale om 
en overfortolkning af WTO's afgørelse af 30. august 2003.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 43
Artikel 5, stk. 3, litra b

(b) navnet på de(t) farmaceutiske 
produkt(er), ansøgeren har til hensigt at 
fremstille og sælge med henblik på eksport 
under tvangslicensen, herunder de 
yderligere oplysninger, der er nødvendige 
for, at de(t) pågældende produkt(er) kan 
identificeres præcist

(b) navnet på de(t) farmaceutiske 
produkt(er), ansøgeren har til hensigt at 
fremstille og sælge med henblik på eksport 
under tvangslicensen

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrørende de oplysninger, som ansøgeren skal fremlægge i forbindelse 
med en anmodning om tvangslicens, er ikke med i afgørelsen af 30. august 2003 fra WTO's 
Almindelige Råd (jf. artikel 2, litra b), nr. ii, i WTO's afgørelse).
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Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 44
Artikel 5, stk. 3, litra c

(c) angivelse af de(t) patent(er) og/eller 
supplerende beskyttelsescertifikat(er), for 
hvilke(t) der ansøges om tvangslicens

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrørende de oplysninger, som ansøgeren skal fremlægge i forbindelse 
med en anmodning om tvangslicens, er ikke med i afgørelsen af 30. august 2003 fra WTO's 
Almindelige Råd.

Desuden kan denne procedure for angivelse af  patenter eller supplerende 
beskyttelsescertifikater vise sig at være lang og bekostelig på grund af sammensætningen af 
det lægemiddel, der er tale om i forbindelse med en anmodning om en tvangslicens.

Endelig skal ansøgeren om en tvangslicens dokumentere, at han har forhandlet med 
indehaveren af patentet/erne eller det/de supplerende beskyttelsescertifikat/er i henhold til 
artikel 7 i dette forslag til forordning.

Bestemmelsen er overflødig og vil sandsynligvis resultere i, at potentielle ansøgere forhindres 
i at anvende dette system for tildeling af tvangslicens. Den bør derfor udgå.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk. 3, litra d

(d) den mængde farmaceutiske produkter, 
som ansøgeren ønsker at producere under 
tvangslicensen

(d) den mængde farmaceutiske produkter, 
som ansøgeren ønsker at producere under 
tvangslicensen , jf. artikel 8, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 3, litra e

(e) de(t) importerende WTO-medlem(mer) (e) de(t) importerende WTO-medlem(mer) 
og/eller de(t) andet/andre importland(e), 
hvor dette er nødvendigt

Or. fr

Begrundelse

Det skal præciseres, at anmodningen både kan vedrøre importøren og lande, der ikke er 
medlem af WTO.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 47
Artikel 5, stk. 3, litra f

(f) dokumentation for, at der er ført 
forudgående forhandlinger med 
rettighedshaveren, jf. artikel 7

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse indgår i artikel 7 i dette forslag til forordning. Den er derfor overflødig.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 48
Artikel 5, stk. 3, litra g

(g) dokumentation for, at bemyndigede 
repræsentanter for det importerende WTO-
medlem har fremsat en specifik anmodning 
over for ansøgeren med angivelse af den 
ønskede mængde af produktet.

(g) dokumentation for, at de(t) importerende 
WTO-medlem(mer) og/eller de(t) 
andet/andre importland(e), hvor dette er 
nødvendigt, har fremsat en specifik 
anmodning (tekst udgår) med angivelse af 
den ønskede mængde af produktet.

Or. fr
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Begrundelse

Det skal være muligt for ikke-statslige eller internationale organisationer at deltage i dette 
system.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 49
Artikel 5, stk. 4

4. Den kompetente myndighed kan indføre 
yderligere formelle eller administrative 
krav med henblik på effektiv behandling af 
ansøgningen.

udgår

Or. fr

Begrundelse

For det første er ordlyden for vag og giver ikke mulighed for at fastslå, hvilke yderligere krav, 
den kompetente myndighed i en medlemsstat kan stille. For det andet er et sådant krav i 
modstrid med formålet med dette forslag, som er at harmonisere bestemmelserne mellem 
EU's medlemsstater. Derfor bør dette stykke udgå.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 50
Artikel 6, stk. 1

Den kompetente myndighed kontrollerer, at 
hvert importerende WTO-medlem, der er 
anført i ansøgningen, har sendt en 
meddelelse til WTO i henhold til afgørelsen 
af 30. august 2003 truffet af WTO's 
Almindelige Råd om gennemførelsen af 
punkt 6 i Doha-erklæringen om 
TRIPS-aftalen og folkesundhed (i det 
følgende benævnt "afgørelsen") for hvert af 
de produkter, der er omfattet af ansøgningen, 
og at følgende fremgår af meddelelsen:

(a) navn(e) på og forventede mængder af 
de(t) produkt(er), der er brug for

(b) - medmindre det importerende WTO-
medlem tilhører de mindst udviklede lande -

Den kompetente myndighed kontrollerer, at 
hvert importerende WTO-medlem, der er 
anført i ansøgningen, har sendt en 
meddelelse til WTO i henhold til afgørelsen 
af 30. august 2003 truffet af WTO's 
Almindelige Råd om gennemførelsen af 
punkt 6 i Doha-erklæringen om 
TRIPS-aftalen og folkesundhed (i det 
følgende benævnt "afgørelsen") for hvert af 
de produkter, der er omfattet af ansøgningen, 
og at følgende, på en af de måder der er 
angivet i bilaget til afgørelsen, om 
nødvendigt fremgår af meddelelsen:

(a) navn(e) på og forventede mængder af 
de(t) produkt(er), der er brug for
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at det importerende WTO-medlem enten 
ikke har nogen produktionskapacitet i den 
farmaceutiske sektor eller har undersøgt 
sin produktionskapacitet i sektoren og har 
konstateret, at kapaciteten, når der ikke 
tages hensyn til den kapacitet, som 
rettighedshaveren måtte eje eller 
kontrollere, i øjeblikket er utilstrækkelig til 
opfyldelse af landets behov
(c) - hvis et farmaceutisk produkt er 
patenteret på det importerende WTO-
medlems område - at dette WTO-medlem 
har meddelt eller har til hensigt at meddele 
tvangslicens med henblik på import af det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med artikel 31 i TRIPS-aftalen og 
bestemmelserne i afgørelsen.

(b) - medmindre det importerende WTO-
medlem tilhører de mindst udviklede lande -
at det importerende WTO-medlem enten 
ikke har tilstrækkelig eller ikke har nogen 
produktionskapacitet, for så vidt angår de(t) 
pågældende produkt(er)
(c) - hvis et farmaceutisk produkt er 
patenteret på det importerende WTO-
medlems område - at dette WTO-medlem 
har meddelt eller har til hensigt at meddele 
tvangslicens med henblik på import af det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med artikel 31 i TRIPS-aftalen og 
bestemmelserne i afgørelsen.

Or. fr

Begrundelse

Denne ordlyd svarer til ordlyden i WTO's afgørelse af 30. august 2003. Ordlyden bør være 
den samme, så potentielle ansøgere ikke forhindres i at anvende tvangslicenssystemet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 51
Artikel 6, stk. 1, litra c

(c) - hvis et farmaceutisk produkt er 
patenteret på det importerende WTO-
medlems område - at dette WTO-medlem 
har meddelt eller har til hensigt at meddele 
tvangslicens med henblik på import af det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med artikel 31 i TRIPS-aftalen og 
bestemmelserne i afgørelsen.

(c) - hvis et farmaceutisk produkt er 
patenteret på det importerende WTO-
medlems område - medmindre det 
importerende WTO-medlem tilhører de 
mindst udviklede lande - at dette WTO-
medlem har meddelt eller har til hensigt at 
meddele tvangslicens med henblik på import 
af det pågældende produkt i 
overensstemmelse med artikel 31 i TRIPS-
aftalen og bestemmelserne i afgørelsen.

Or. fr

Begrundelse

De mindst udviklede WTO-medlemmer er ikke omfattet af de forpligtelser, der pålægges de 
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udviklingslande, der er medlemmer af denne organisation, jf. Rådets TRIPS-afgørelse af 27. 
juni 2002 (IP/C/25 af 1. juli 2002).

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 52
Artikel 7, stk. 1

1. Ansøgeren skal over for den kompetente 
myndighed dokumentere, at han har 
bestræbt sig på at indhente tilladelse fra 
rettighedshaveren på rimelige kommercielle 
vilkår og betingelser, og at disse 
bestræbelser ikke har ført til positivt resultat 
inden for en rimelig periode.

1. Ansøgeren dokumenterer over for den 
kompetente myndighed, at han har bestræbt 
sig på at indhente tilladelse fra 
rettighedshaveren på rimelige kommercielle 
vilkår og betingelser, og at disse 
bestræbelser ikke har ført til positivt resultat 
inden for en (tekst udgår) periode på 30 
dage, medmindre der er tale om nationale 
katastrofesituationer, andre nødsituationer 
eller offentlig ikke-forretningsmæssig brug, 
jf. artikel 31, litra b), i TRIPS-aftalen.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 31, litra b), i TRIPS-aftalen giver på visse betingelser mulighed for at se bort fra 
forpligtelsen til at indhente forudgående tilladelse fra indehaveren af patentet/erne eller 
det/de supplerende beskyttelsescertifikat/er. EU-forordningen om tvangslicens må ikke gå ud 
over de bestemmelser, der er vedtaget og godkendt på WTO-plan, da man derved risikerer at 
umuliggøre anvendelsen af tvangslicenssystemet på fællesskabsniveau og inden for EU.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 53
Artikel 8, stk. 2

2. Den mængde patenteret/patenterede 
produkt(er), der fremstilles under licensen, 
må ikke være større end det, der er 
nødvendigt for at opfylde behovet hos de(t) 
importerende WTO-medlem(mer), der er 
anført i ansøgningen.

2. Den mængde patenteret/patenterede 
produkt(er), der fremstilles under licensen, 
må ikke være større end det, der er 
nødvendigt for at opfylde behovet hos de(t) 
importerende WTO-medlem(mer), der er 
anført i ansøgningen. Enhver yderligere 
mængde af de(t) samme patenterede 
produkt(er), der fremstilles under licensen, 
skal ligeledes meddeles til den kompetente 
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myndighed og til WTO.

Or. fr

Begrundelse

Der bør kun være en enkelt procedure og ikke kræves en ny licensprocedure, hver gang 
mængderne af det/de identiske produkt/er øges.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 54
Artikel 8, stk. 3

3. Licensen skal være klart begrænset til
fremstillingen af det pågældende produkt og 
salg til eksport til de(t) WTO-medlem(mer), 
der er anført i ansøgningen. Produkter, der er 
fremstillet under tvangslicensen, må ikke 
udbydes til salg eller markedsføres i noget 
andet land end de(t) WTO-medlem(mer), der 
er anført i ansøgningen.

3. Licensen skal dække alle de faser, der er 
nødvendige til importen, fremstillingen og 
salget af de forskellige bestanddele af det 
pågældende produkt, herunder aktive 
stoffer, således at det bliver muligt at sælge 
til eksport til de(t) WTO-medlem(mer), der 
er anført i ansøgningen, og andre lande med 
sådanne behov. Det land, der oprindeligt 
har anmodet om de(t) pågældende 
produkt(er), kan reeksportere, hvis parterne 
er medlemmer af en regional handelsaftale, 
jf. bestemmelserne i punkt 6 i afgørelsen.

Or. fr

Begrundelse

Formuleringen i den oprindelige forordning giver ikke mulighed for import af alle de 
bestanddele, der er nødvendige til fremstillingen af det lægemiddel, der er dækket af en 
tvangslicens. Uden præciseringer risikerer forordningen at blive ineffektiv.

Desuden giver WTO-afgørelsen tilladelse til reeksport til medlemmer af en regional aftale.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 55
Artikel 8, stk. 4

4. Det skal af en særlig mærkning tydeligt 
fremgå, at produkter, der fremstilles under 
licensen, er fremstillet i henhold til denne 

Det skal af en særlig mærkning tydeligt 
fremgå, at produkter, der fremstilles under 
licensen, er fremstillet i henhold til denne 
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forordning. Produkterne skal gennem særlig 
emballage kunne skelnes fra produkter, der 
er fremstillet af rettighedshaveren. Det skal 
af emballagen og al tilknyttet dokumentation 
fremgå, at produktet er omfattet af en 
tvangslicens i henhold til denne forordning, 
og navnet på den kompetente myndighed og 
et eventuelt referencenummer skal angives; 
det skal desuden tydeligt fremgå, at 
produktet udelukkende er beregnet til 
eksport til og salg i de(t) pågældende 
importerende WTO-medlemmer(er). 
Produkterne skal gives en særlig farve eller 
form, medmindre ansøgeren dokumenterer, 
at dette ikke er muligt eller har en 
væsentlig indflydelse på prisen.

forordning. Produkterne skal gennem særlig 
emballage og/eller en særlig farve eller 
form, for så vidt det er muligt og uden 
indflydelse eller næsten uden indflydelse på 
prisen, kunne skelnes fra produkter, der er 
fremstillet af rettighedshaveren. Det skal af 
emballagen og al tilknyttet dokumentation 
fremgå, at produktet er omfattet af en 
tvangslicens i henhold til denne forordning, 
og navnet på den kompetente myndighed og 
et eventuelt referencenummer skal angives; 
det skal desuden tydeligt fremgå, at 
produktet udelukkende er beregnet til 
eksport til og distribution i de(t) pågældende 
importerende WTO-medlem(mer).

Or. fr

Begrundelse

Ordlyden i WTO's afgørelse af 30. august 2003 (artikel 2, litra b), nr. ii) bør anvendes. Den 
tekst, der er foreslået af Kommissionen, er meget mere stringent og stiller yderligere krav, der 
vil begrænse anvendelsen af tvangslicenssystemet.

Desuden tager ændringsforslaget højde for, at enhver væsentlig ændring af et lægemiddels 
sammensætning og/eller dosering kan føre til en forringelse af effektiviteten af et lægemiddel, 
der er fremstillet under tvangslicens, eller til, at det helt mister sin effektivitet, hvilket er i 
modstrid med målet om at behandle en katastrofesituation på sundhedsområdet i 
importlandet/ene.

Endelig bør ordet "salg" erstattes af ordet "distribution" for at vise, at der er tale om en 
offentlig ikke-forretningsmæssig brug af et lægemiddel, der er fremstillet under tvangslicens.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 56
Artikel 8, stk. 6

6. Hvis de(t) produkt(er), der er omfattet af 
tvangslicensen, er patenteret i de 
importerende WTO-medlemslande, der er 
anført i ansøgningen, må 
produktet/produkterne kun eksporteres, hvis 
disse lande har meddelt en tvangslicens med 
henblik import og salg af produkterne.

6. Hvis de(t) produkt(er), der er omfattet af 
tvangslicensen, er patenteret i de 
importerende WTO-medlemslande, der er 
anført i ansøgningen, må 
produktet/produkterne kun eksporteres, hvis 
disse lande har meddelt en tvangslicens med 
henblik import og distribution af 
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produkterne.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 8, stk. 4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 57
Artikel 9

Den kompetente myndighed afviser en 
ansøgning, hvis en eller flere af de i artikel 
5, stk. 3 og 4, og artikel 6,7 og 8 anførte 
betingelser ikke er opfyldt. Før en ansøgning 
afvises, skal den kompetente myndighed 
give ansøgeren mulighed for at afhjælpe 
mangelen og blive hørt.

Den kompetente myndighed afviser en 
ansøgning, hvis en eller flere af de i artikel 
5, stk. 3, og artikel 6,7 og 8 anførte 
betingelser ikke er opfyldt. Før en ansøgning 
afvises, skal den kompetente myndighed 
give ansøgeren mulighed for at afhjælpe 
mangelen og blive hørt.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 5, stk. 4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 58
Artikel 12, stk. 1

1. Hvis der er begrundet mistanke om, at 
der i modstrid med artikel 11, stk. 1, 
indføres produkter, der er omfattet af en 
tvangslicens i henhold til denne forordning, 
til Fællesskabet, suspenderer 
toldmyndighederne frigivelsen af eller 
tilbageholder de pågældende produkter, så 
længe det er nødvendigt for, at den relevante 
nationale myndighed kan træffe en afgørelse 
om varernes karakter. Suspension eller 
tilbageholdelse må dog højst vare i ti 
arbejdsdage; hvis særlige omstændigheder 
gør sig gældende, kan fristen dog forlænges 

1. Hvis der i modstrid med artikel 11, stk. 1, 
indføres produkter, der er omfattet af en 
tvangslicens i henhold til denne forordning, 
til Fællesskabet under overtrædelse af 
bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, og artikel 
6, 7 og 8, suspenderer toldmyndighederne 
frigivelsen af eller tilbageholder de 
pågældende produkter, så længe det er 
nødvendigt for, at den relevante nationale 
myndighed kan træffe en afgørelse om 
varernes karakter. Suspension eller 
tilbageholdelse må dog højst vare i ti 
arbejdsdage; hvis særlige omstændigheder 
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med højst ti arbejdsdage. Ved fristens udløb 
frigives produkterne, når alle 
toldformaliteter er opfyldt.

gør sig gældende, kan fristen dog forlænges 
med højst ti arbejdsdage. Ved fristens udløb 
frigives produkterne, når alle 
toldformaliteter er opfyldt.

Or. fr

Begrundelse

Den ordlyd, der foreslås i forslaget til forordning, er for vag. Grundene til suspensionen af 
frigivelsen bør svare til betingelserne for tildeling af en tvangslicens.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 59
Artikel 12, stk. 3

3. Suspensions- eller 
tilbageholdelsesproceduren gennemføres 
for importørens regning. Hvis det ikke er 
muligt at få udgifterne godtgjort af 
importøren, kan de i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning inddrives fra 
enhver anden person, der er ansvarlig for 
forsøget på ulovlig indførsel.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende overtagelsen af udgifterne i forbindelse med formodet eller 
konstateret ulovlig import af produkter flyttes til det nye punkt 4a for at undgå en gentagelse 
af disse bestemmelser i punkt 3 og 4 i denne artikel.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 60
Artikel 12, stk. 4

4. Hvis de produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, af den relevante 
nationale myndighed anses for at være 
beregnet til import til Fællesskabet i 
modstrid med forbuddet i artikel 11, stk. 1, 

4. Hvis de produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, af den relevante 
nationale myndighed fastslås at være 
beregnet til import til Fællesskabet i 
modstrid med forbuddet i artikel 11, stk. 1, 
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sikrer denne myndighed, at produkterne 
beslaglægges og bortskaffes i 
overensstemmelse med national lovgivning. 
Disse procedurer gennemføres for 
importørens regning. Hvis det ikke er 
muligt at få disse udgifter godtgjort af 
importøren, kan de i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning inddrives fra 
enhver anden person, der er ansvarlig for 
forsøget på ulovlig indførsel.

sikrer denne myndighed, at produkterne 
beslaglægges og bortskaffes i 
overensstemmelse med national lovgivning. 

Or. fr

Begrundelse

Den ordlyd, der foreslås i forslaget til forordning, er for vag. Produkter, der er importeret 
ulovligt til EU eller en af EU's medlemsstater, kan kun beslaglægges, hvis det er fastslået, at 
der er sket en overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning.

Bestemmelserne vedrørende overtagelse af udgifterne i forbindelse med beslaglæggelsen 
udgår alene for at undgå en overflødig gentagelse af de (ændrede) bestemmelser i stykke 3 i 
denne artikel.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 61
Artikel 12, stk. 4 a (nyt)

4a. Suspensions-, tilbageholdelses- eller 
beslaglæggelsesproceduren gennemføres 
for importørens regning. Hvis det ikke er 
muligt at få udgifterne godtgjort af 
importøren, kan de i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning inddrives fra 
enhver anden person, der er ansvarlig for 
forsøget på ulovlig indførsel.

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende overtagelsen af udgifterne i forbindelse med formodet eller 
konstateret ulovlig import af produkter flyttes til det nye punkt 4a for at undgå en gentagelse 
af disse bestemmelser i punkt 3 og 4 i denne artikel.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 62
Artikel 12, stk. 5

5. Hvis produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, ved en yderligere 
kontrol fra den relevante nationale 
myndigheds side, skønnes ikke at være i 
strid med forbuddet i artikel 11, stk. 1, 
frigiver toldmyndighederne produkterne til 
modtageren, når alle toldformaliteter er 
opfyldt.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i dette stykke svarer til bestemmelserne i stk. 1 og er derfor overflødige.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 63
Artikel 14, stk. 1

1. Under hensyn til licenstagerens legitime 
interesser kan en tvangslicens, der er 
meddelt i henhold til denne forordning, 
bringes til ophør ved en afgørelse truffet af 
den kompetente myndighed eller af et af de 
organer, der er omhandlet i artikel 16:

1. Under hensyn til licenstagerens legitime 
interesser kan en tvangslicens, der er 
meddelt i henhold til denne forordning, 
bringes til ophør ved en afgørelse truffet af 
den kompetente myndighed eller af et af de 
organer, der er omhandlet i artikel 16, hvis 
licensbetingelserne ikke overholdes af 
licenstageren.

(a) hvis licensbetingelserne ikke overholdes 
af licenstageren

(b) hvis og når de omstændigheder, som 
ligger til grund for meddelelsen af licens, 
ikke længere er til stede og ikke forventes at 
blive det igen.

Or. fr

Begrundelse

De instanser, der henvises til i stk. 1, kan ikke bringe en tvangslicens til ophør med den 
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begrundelse, der er nævnt i litra b). Kun de importerende lande kan vurdere, om de 
omstændigheder, der har ført til tildeling af en tvangslicens, endnu er til stede. Denne 
bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 64
Artikel 15, stk. 1 a (nyt)

Den kompetente instans behandler straks 
de klager, den får forelagt, og afgiver svar 
inden syv dage.
De indgivne klager suspenderer ikke 
gennemførelsen af tvangslicensen.

Or. fr

Begrundelse

Den instans, der skal behandle klager, skal handle og træffe en afgørelse så hurtigt som 
muligt, således at katastrofe- og nødsituationer kan imødegås.

Man bør også forebygge ethvert misbrug af klageproceduren, især fra rettighedsindehaverens 
side.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Kader Arif

Ændringsforslag 65
Artikel 17

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden 
forelægger Kommissionen Europa-
Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 
om erfaringerne med denne forordning og 
dens bidrag til gennemførelsen af den 
ordning, der er indført ved afgørelsen.

Tre år efter denne forordnings ikrafttræden 
og derefter hvert tredje år forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet 
og Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg en rapport om erfaringerne med 
denne forordning og dens bidrag til 
gennemførelsen af den ordning, der er 
indført ved afgørelsen. Den forelægger 
forslag til de nødvendige ændringer til 
denne forordning.
Kommissionen forelægger ligeledes 
Europa-Parlamentet og Rådet alle forslag 
om ændring af denne forordning, så snart 
TRIPS-aftalen er ændret.
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Or. fr

Begrundelse

Enhver offentliggørelse af gennemførelsesrapporter skal om nødvendigt ledsages af forslag til 
ændring af fællesskabslovgivningen, således at der kan tages højde for de mangler, der er 
konstateret.

Desuden skal Kommissionen stille forslag om enhver ændring af denne forordning, der er 
nødvendig for at tage højde for ændringen af TRIPS-aftalen. Der skal være overensstemmelse 
mellem teksterne.
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