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Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση 
υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την 
παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας 
υγείας

Πρόταση κανονισμού (COM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Δεδομένου ότι το σύστημα χορήγησης 
υποχρεωτικών αδειών που θεσπίζει ο παρών 
κανονισμός προτίθεται να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα δημόσιας υγείας, πρέπει να 
χρησιμοποιείται με καλή πίστη. Δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται με πρωταρχικό 
σκοπό την αντιμετώπιση άλλων στόχων, και 
ιδίως στόχων καθαρά εμπορικού χαρακτήρα.

(6) Το σύστημα χορήγησης υποχρεωτικών 
αδειών που θεσπίζει ο παρών κανονισμός 
πρέπει να χρησιμοποιείται με καλή πίστη.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με 
πρωταρχικό σκοπό την αντιμετώπιση άλλων 
στόχων, και ιδίως στόχων καθαρά 
εμπορικού χαρακτήρα.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 1.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 6 α) (νέα)

(6α) Σε παγκόσμιο επίπεδο η έρευνα-
ανάπτυξη στον τομέα της υγείας 
ανταποκρίνεται εν μέρει μόνον στις 
ανάγκες υγείας στις φτωχές χώρες. Για να 
αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή πρέπει 
να ληφθούν μέτρα και να αναληφθούν 
δράσεις το συντομότερο δυνατόν 
προκειμένου να βελτιωθεί η τεχνική 
ικανότητα αυτών των χωρών χάρη στις 
μεταφορές τεχνολογίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επειδή η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των παραμελημένων νόσων δεν είναι οικονομικά 
βιώσιμη, η έρευνα και η ανάπτυξη κατευθύνεται ως επί το πλείστον προς τον δυτικό κόσμο 
αυξάνοντας τις ανισότητες μεταξύ αναπτυγμένων χωρών και φτωχών χωρών. Έχει σημασία να 
δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σαφές πολιτικό μήνυμα.

Η μεταφορά τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες και τις λιγότερο προηγμένες χώρες 
εγγράφεται στην Απόφαση της 30ης Αυγούστου αλλά δεν εμφαίνεται στον κανονισμό.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 41
Άρθρο 1, παράγραφος 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία 
για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης σε σχέση με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την 
παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών 
προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά 
προορίζονται για εξαγωγή σε επιλέξιμα μέλη 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διαδικασία 
για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης σε σχέση με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τα συμπληρωματικά 
πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την 
παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών 
προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά 
προορίζονται για εξαγωγή σε επιλέξιμα μέλη 



AM\5625759EL.doc 3/17 PE 357.555v01-00

EL

του ΠΟΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
δημόσιας υγείας.

του ΠΟΕ και σε άλλες χώρες για τις οποίες 
τούτο είναι απαραίτητο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτό το σύστημα υποχρεωτικής άδειας δεν περιορίζεται μόνον σε προβλήματα δημόσιας υγείας 
αλλά ανταποκρίνεται και στην ανυπαρξία ή ανεπάρκεια ικανοτήτων παραγωγής φαρμάκων.

Πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων χωρών αυτού του συστήματος και να 
περιλάβει χώρες μη μέλη του ΠΟΕ.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 42
Άρθρο 4, παράγραφος 2

Ωστόσο, οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ που 
υπέβαλε δήλωση στον ΠΟΕ ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσει το σύστημα ως μέλος του 
ΠΟΕ-εισαγωγέας δεν είναι επιλέξιμο για 
μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέας.

Διαγράφεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι υπερβολικά περιοριστική. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται σε μια 
αναπτυσσόμενη χώρα που κοινοποίησε την άρνησή της να επανεξετάσει την απόφασή της. 
Φαίνεται ότι η διάταξη αυτή ερμηνεύει καταχρηστικώς την απόφαση του ΠΟΕ της 30ής 
Αυγούστου 2003.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 43
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β) το όνομα του φαρμακευτικού προϊόντος 
ή των φαρμακευτικών προϊόντων που 
προτίθεται ο αιτών να παρασκευάσει και να 
πωλήσει για εξαγωγή δυνάμει της 
υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
πρόσθετης πληροφορίας απαιτείται 

(β) το όνομα του φαρμακευτικού προϊόντος 
ή των φαρμακευτικών προϊόντων που 
προτίθεται ο αιτών να παρασκευάσει και να 
πωλήσει για εξαγωγή δυνάμει της 
υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης·
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προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
αναγνώριση του εν λόγω προϊόντος ή 
προϊόντων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει ο αιτών στο πλαίσιο αίτησης 
υποχρεωτικής άδειας δεν απαιτείται βάσει της απόφασης του γενικού συμβουλίου του ΠΟΕ της 
30ής Αυγούστου 2003. (βλ. παράγραφο 2, σημείο β) ii) της απόφασης του γενικού συμβουλίου 
του ΠΟΕ)

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (γ)

(γ) προσδιορισμός του 
διπλώματος/διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
ή/και συμπληρωματικών πιστοποιητικών 
προστασίας δυνάμει των οποίων ζητείται 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης·

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παράσχει ο αιτών στο πλαίσιο αίτησης 
υποχρεωτικής άδειας δεν απαιτείται βάσει της απόφασης του γενικού συμβουλίου του ΠΟΕ της 
30ής Αυγούστου 2003.
Επιπροσθέτως αυτή η διαδικασία προσδιορισμού των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 
συμπληρωματικών πιστοποιητικών μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρος και δαπανηρή εξαιτίας 
της σύνθεσης του φαρμάκου το οποίο αφορά η αίτηση υποχρεωτικής άδειας.
Τέλος ο αιτών υποχρεωτική άδεια υπόκειται στην υποχρέωση να παράσχει στοιχεία ότι 
διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τον κάτοχο του διπλώματος/διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και 
συμπληρωματικών πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας πρότασης 
κανονισμού.
Αυτή η διάταξη αποδεικνύεται περιττή και θα έχει κατά πάσα πιθανότητα ως συνέπεια να 
παρεμποδίζει τους πιθανούς αιτούντες να προσφεύγουν στο σύστημα αυτό χορήγησης 
υποχρεωτικής άδειας. Είναι επομένως σκόπιμο να διαγραφεί αυτή η διάταξη.
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Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 45
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

(δ) η ποσότητα του φαρμακευτικού 
προϊόντος που επιδιώκει να παραγάγει ο 
αιτών δυνάμει της υποχρεωτικής άδειας·

(δ) η ποσότητα του φαρμακευτικού 
προϊόντος που επιδιώκει να παραγάγει ο 
αιτών δυνάμει της υποχρεωτικής άδειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 2.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (ε)

(ε) το κράτος μέλος/μέλη 
εισαγωγέας/εισαγωγείς·

(ε) το/τα κράτος/η μέλος/μέλη 
εισαγωγέας/εισαγωγείς ή η/οι άλλη/άλλες 
χώρες εισαγωγέας/εισαγωγείς για τις 
οποίες τούτο είναι απαραίτητο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αίτηση μπορεί ενδεχομένως να αφορά έναν μόνον εισαγωγέα 
καθώς και τα κράτη που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 47
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (στ)

(στ) στοιχεία που να αποδεικνύουν 
προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον 
κάτοχο του δικαιώματος σύμφωνα με το 
άρθρο 7·

Διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη περιέχεται στο άρθρο 7 της παρούσας πρότασης κανονισμού. Είναι επομένως 
περιττή.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 48
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (ζ)

(ζ) στοιχεία ειδικής αίτησης προς τον 
αιτούντα από εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους του μέλους του ΠΟΕ-
εισαγωγέα, από όπου να προκύπτει η 
ποσότητα του απαιτούμενου προϊόντος.

(ζ) στοιχεία ειδικής αίτησης από το/τα 
κράτος/η μέλος/μέλη 
εισαγωγέας/εισαγωγείς ή την/τις 
άλλη/άλλες χώρες εισαγωγέα/εισαγωγείς 
για τις οποίες τούτο είναι απαραίτητο, από 
όπου να προκύπτει η ποσότητα του 
απαιτούμενου προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και μάλιστα διεθνείς να συμμετέχουν στο 
σύστημα αυτό.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 49
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέψει 
πρόσθετες επίσημες ή διοικητικές 
απαιτήσεις για την αποτελεσματική 
επεξεργασία της αίτησης.

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αφενός η σύνταξη είναι πολύ αόριστη και δεν επιτρέπει να συναχθεί ποιες πρόσθετες 
απαιτήσεις θα μπορούσε να ζητήσει η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους. Αφετέρου μια τέτοια 
απαίτηση είναι σε αντίφαση με το θέμα αυτής της πρότασης που συνίσταται στην εναρμόνιση 
των διατάξεων μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Είναι επομένως σκόπιμο να διαγραφεί 
αυτή η παράγραφος.
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Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 50
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) εκτός αν το μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέας 
είναι λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, 
βεβαιώνει ότι το μέλος του ΠΟΕ-
εισαγωγέας έχει εξακριβώσει ότι είτε δεν 
έχει δυνατότητες παρασκευής στο 
φαρμακευτικό τομέα είτε έχει εξετάσει τις 
δυνατότητες παρασκευής του στον εν λόγω 
τομέα και διαπίστωσε ότι, εξαιρουμένης 
οποιασδήποτε δυνατότητας έχει ή ελέγχει ο 
κάτοχος του δικαιώματος, δεν είναι 
επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες του·

(β) εκτός αν το μέλος του ΠΟΕ-εισαγωγέας 
είναι λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, 
βεβαιώνει, εάν χρειάζεται, ότι το μέλος του 
ΠΟΕ-εισαγωγέας έχει εξακριβώσει ότι έχει 
ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες δυνατότητες 
παρασκευής στον φαρμακευτικό τομέα για 
το/τα εν λόγω προϊόν/προϊόντα με κάποιον 
από τους τρόπους που εμφαίνονται στο 
παράρτημα της απόφασης του ΠΟΕ της 
30ής Αυγούστου 2003 για την εφαρμογή 
της παραγράφου 6 της δήλωσης της Ντόχα 
για τη συμφωνία TRIPs και τη δημόσια 
υγεία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη αυτή επαναλαμβάνει τη σύνταξη που περιέχεται στην απόφαση του ΠΟΕ της 30ής 
Αυγούστου 2003. Πρέπει η διατύπωση να είναι η ίδια ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
ορισμένοι πιθανοί αιτούντες να μην μπορούν να προσφύγουν στο σύστημα των υποχρεωτικών 
αδειών.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 51
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) βεβαιώνει ότι όταν ένα φαρμακευτικό 
προϊόν κατοχυρώνεται με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια του μέλους 
ΠΟΕ-εισαγωγέα, το εν λόγω μέλος του ΠΟΕ 
έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει 
υποχρεωτική άδεια για την εισαγωγή του 
σχετικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 
31 της συμφωνίας TRIPs και τις διατάξεις 
της απόφασης.

(γ) βεβαιώνει ότι όταν ένα φαρμακευτικό 
προϊόν κατοχυρώνεται με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια του μέλους 
ΠΟΕ-εισαγωγέα, εκτός από λιγότερο 
προηγμένη χώρα μέλος, το εν λόγω μέλος 
του ΠΟΕ έχει χορηγήσει ή προτίθεται να 
χορηγήσει υποχρεωτική άδεια για την 
εισαγωγή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα 
με το άρθρο 31 της συμφωνίας TRIPs και τις 
διατάξεις της απόφασης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι λιγότερο προηγμένες χώρες μέλη του ΠΟΕ εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη του εν λόγω οργανισμού, σύμφωνα με την 
απόφαση του Συμβουλίου TRIPs της 27ης Ιουνίου 2002 (IP/C/25, 1η Ιουλίου 2002).

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 52
Άρθρο 7, εδάφιο 1

Ο αιτών παρέχει στοιχεία που να πείθουν 
την αρμόδια αρχή ότι έχει καταβάλει 
προσπάθειες να λάβει άδεια από τον κάτοχο 
του δικαιώματος με λογικούς εμπορικούς 
όρους και ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
είχαν επιτυχία εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος.

Ο αιτών παρέχει στοιχεία στην αρμόδια 
αρχή ότι έχει καταβάλει προσπάθειες να 
λάβει άδεια από τον κάτοχο του 
δικαιώματος με λογικούς εμπορικούς όρους 
και ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν 
επιτυχία εντός χρονικού διαστήματος 30 
ημερών, εκτός από τις περιπτώσεις 
εθνικής έκτακτης ανάγκης, τις εξαιρετικά 
επείγουσες περιστάσεις ή την περίπτωση 
δημόσιας χρησιμοποίησης για μη 
εμπορικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 
31, σημείο β), της συμφωνίας TRIPs.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 31σημείο β) της συμφωνίας TRIPs επιτρέπει υπό ορισμένες προϋποθέσεις παρέκκλιση 
από την υποχρέωση να λαμβάνεται προηγουμένως η άδεια του κατόχου του/των 
διπλώματος/διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή συμπλρωματικού/συμπληρωματικών 
πιστοποιητικού/πιστοποιητικών. Ο κοινοτικός κανονισμός στον τομέα της χορήγησης 
υποχρεωτικών αδειών πρέπει να μην υπερβαίνει τις εγκριθείσες και αποδεκτές σε επίπεδο ΠΟΕ 
διατάξεις διότι υπάρχει κίνδυνος να καταστεί αδύνατη η προσφυγή στο σύστημα υποχρεωτικής 
άδειας σε κοινοτικό επίπεδο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 53
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Η ποσότητα του κατοχυρωμένου με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος/προϊόντων 

2. Η ποσότητα του κατοχυρωμένου με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντος/προϊόντων 
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που παρασκευάζεται/-ονται δυνάμει της 
άδειας δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι 
απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες του
μέλους ή μελών του ΠΟΕ-
εισαγωγέα/εισαγωγέων που αναφέρονται 
στην αίτηση.

που παρασκευάζεται/-ονται δυνάμει της 
άδειας δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι 
απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες του 
μέλους ή μελών του ΠΟΕ-
εισαγωγέα/εισαγωγέων που αναφέρονται 
στην αίτηση· οιαδήποτε συμπληρωματική 
ποσότητα του κατοχυρωμένου με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας προϊόντος/προϊόντων που 
παρασκευάζεται/-ονται δυνάμει της άδειας 
θα αποτελεί θέμα ανανέωσης της 
κοινοποίησης προς την αρμόδια αρχή 
καθώς και προς τον ΠΟΕ·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να απαιτείται απλή διαδικασία και όχι νέα διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε 
αύξηση των ποσοτήτων ταυτόσημων προϊόντων.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 54
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η άδεια περιορίζεται αυστηρά στις 
ενέργειες παρασκευής του εν λόγω 
προϊόντος και πώλησης για εξαγωγή στο 
μέλος ή μέλη του ΠΟΕ που αναφέρονται 
στην αίτηση. Κανένα προϊόν που 
παρασκευάζεται δυνάμει της υποχρεωτικής 
άδειας δεν θα διατίθεται προς πώληση ούτε 
θα κυκλοφορεί στην αγορά σε οποιαδήποτε 
χώρα εκτός του μέλους/μελών του ΠΟΕ που 
αναφέρεται/αναφέρονται στην αίτηση.

3. Η άδεια θα καλύπτει όλα τα στάδια που 
απαιτούνται για την εισαγωγή, την 
παρασκευή και πώληση των διαφόρων 
συστατικών του εν λόγω προϊόντος, 
περιλαμβανομένων των δραστικών ουσιών 
ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση για 
εξαγωγή στο μέλος ή μέλη του ΠΟΕ που 
αναφέρονται στην αίτηση και στις άλλες 
χώρες που έχουν ανάλογες ανάγκες. Η εκ 
νέου εξαγωγή από την αρχική αιτούσα 
χώρα του/των προϊόντος/προϊόντων θα 
επιτρέπεται σε μέλη περιφερειακής 
εμπορικής συμφωνίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 της απόφασης 
του ΠΟΕ της 30ής Αυγούστου 2003 για την 
εφαρμογή της παραγράφου 6 της δήλωσης 
της Ντόχα για τη συμφωνία TRIPs και τη 
δημόσια υγεία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που επελέγη στον αρχικό κανονισμό δεν επιτρέπει την εισαγωγή όλων των 
συστατικών που χρειάζονται για την παρασκευή των φαρμάκων τα οποία καλύπτονται από 
υποχρεωτική άδεια. Χωρίς αυτές τις διευκρινίσεις ο κανονισμός κινδυνεύει να είναι 
αναποτελεσματικός.

Επιπροσθέτως, η απόφαση του ΠΟΕ επιτρέπει εκ νέου εξαγωγές προς χώρες μέλη μιας 
περιφερειακής συμφωνίας.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 55
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
δυνάμει της άδειας προσδιορίζονται σαφώς, 
μέσω ειδικής σήμανσης, ως προϊόντα που 
παράγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα προϊόντα διακρίνονται από 
εκείνα που παράγονται από τον κάτοχο του 
δικαιώματος με ειδική συσκευασία. Η 
συσκευασία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
ενδεικτικό στοιχείο φέρει ένδειξη ότι το 
προϊόν υπόκειται σε υποχρεωτική άδεια 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
προσδιορίζοντας την ονομασία της αρμόδιας 
αρχής και οποιουδήποτε αριθμού αναφοράς-
αναγνώρισης και καθορίζοντας σαφώς ότι το 
προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
εξαγωγή και πώληση στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς.
Απαιτείται επίσης ειδικό χρώμα ή σχήμα 
των ίδιων των προϊόντων, εκτός αν ο 
αιτών αποδείξει ότι τέτοια διάκριση δεν 
είναι εφικτή ή έχει σημαντική επίδραση 
στην τιμή.

4. Τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
δυνάμει της άδειας προσδιορίζονται σαφώς, 
μέσω ειδικής σήμανσης, ως προϊόντα που 
παράγονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα προϊόντα διακρίνονται από 
εκείνα που παράγονται από τον κάτοχο του 
δικαιώματος με ειδική συσκευασία και/ή 
ειδικό χρώμα ή σχήμα των ίδιων των 
προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η 
διάκριση αυτή είναι εφικτή από άποψη 
υλικών και δεν έχει καμιά επίπτωση ή έχει 
σχεδόν ανύπαρκτη επίπτωση στην τιμή. Η 
συσκευασία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 
ενδεικτικό στοιχείο φέρει ένδειξη ότι το 
προϊόν υπόκειται σε υποχρεωτική άδεια 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού, 
προσδιορίζοντας την ονομασία της αρμόδιας 
αρχής και οποιουδήποτε αριθμού αναφοράς-
αναγνώρισης και καθορίζοντας σαφώς ότι το 
προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
εξαγωγή και διανομή στο σχετικό 
μέλος/μέλη του ΠΟΕ-εισαγωγέα/εισαγωγείς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ακολουθηθεί η σύνταξη που επελέγη στην απόφαση του ΠΟΕ της 30ής Αυγούστου 
2003 (άρθρο 2, παράγραφος β), ii). Η σύνταξη που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ πιο 
αυστηρή και επιβάλλει συμπληρωματικές απαιτήσεις που θα περιορίσουν την προσφυγή στο 
σύστημα υποχρεωτικής άδειας.



AM\5625759EL.doc 11/17 PE 357.555v01-00

EL

Πέραν τούτων, η προτεινόμενη τροπολογία λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι κάθε σημαντική 
τροποποίηση της σύνθεσης και/ή δοσολογίας ενός φαρμάκου μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 
αποτελεσματικότητας ακόμη και σε αναποτελεσματικότητα του φαρμάκου που παρήχθη με 
υποχρεωτική άδεια πράγμα που έρχεται σε αντίφαση με τον στόχο να αντιμετωπισθεί μια 
επείγουσα υγειονομική κατάσταση στην/στις χώρα/χώρες εισαγωγής.

Τέλος πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος "πώληση" από τον όρο "διανομή" για να ληφθεί υπόψη 
η δημόσια χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς του φαρμάκου υπό καθεστώς υποχρεωτικής 
άδειας.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 56
Άρθρο 8, παράγραφος 6

6. Εάν το προϊόν/προϊόντα που 
καλύπτεται/καλύπτονται από την 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης είναι 
κατοχυρωμένο (-α) με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στα μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγείς που αναφέρονται στην αίτηση, 
το προϊόν/-τα εξάγεται/-ονται μόνον εφόσον 
οι χώρες αυτές έχουν εκδώσει υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης για την εισαγωγή και 
την πώληση των προϊόντων.

6. Εάν το προϊόν/προϊόντα που 
καλύπτεται/καλύπτονται από την 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης είναι 
κατοχυρωμένο (-α) με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στα μέλη του ΠΟΕ-
εισαγωγείς που αναφέρονται στην αίτηση, 
το προϊόν/-τα εξάγεται/-ονται μόνον εφόσον 
οι χώρες αυτές έχουν εκδώσει υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης για την εισαγωγή και 
τη διανομή των προϊόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 4.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 57
Άρθρο 9

Η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση 
εφόσον δεν πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 3) και 4)
και στα άρθρα 6, 7 και 8. Πριν από την 
απόρριψη μιας αίτησης, η αρμόδια αρχή 
παρέχει στον αιτούντα την ευκαιρία να 
επανορθώσει την κατάσταση και να 
διατυπώσει τα επιχειρήματά του.

Η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση 
εφόσον δεν πληρούνται οι όροι που 
ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3) και 
στα άρθρα 6, 7 και 8. Πριν από την 
απόρριψη μιας αίτησης, η αρμόδια αρχή 
παρέχει στον αιτούντα την ευκαιρία να 
επανορθώσει την κατάσταση και να 
διατυπώσει τα επιχειρήματά του.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 5, παράγραφος 4.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 58
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες 
ότι, αντίθετα με το άρθρο 11 παράγραφος 
1), προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτική 
άδεια εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εισάγονται στην Κοινότητα, οι 
τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την 
παράδοση των εν λόγω προϊόντων ή τα 
κρατούν όσο χρονικό διάστημα απαιτείται 
για την έκδοση απόφασης από τη σχετική 
εθνική αρχή όσον αφορά τη φύση των 
εμπορευμάτων. Το χρονικό διάστημα 
αναστολής ή κράτησης δεν υπερβαίνει 10 
εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ισχύουν ειδικές 
περιστάσεις, οπότε το χρονικό διάστημα 
μπορεί να επεκταθεί για 10 ακόμη εργάσιμες 
ημέρες κατ' ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη 
του διαστήματος αυτού, τα προϊόντα 
παραδίδονται, με την προϋπόθεση ότι έχουν 
τηρηθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.

1. Εάν, αντίθετα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1), προϊόντα που υπόκεινται σε 
υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού εισάγονται στην 
Κοινότητα κατά παράβαση των διατάξεων 
που ορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 3) 
και στα άρθρα 6, 7 και 8, οι τελωνειακές 
αρχές αναστέλλουν την παράδοση των εν 
λόγω προϊόντων ή τα κρατούν όσο χρονικό 
διάστημα απαιτείται για την έκδοση 
απόφασης από τη σχετική εθνική αρχή όσον 
αφορά τη φύση των εμπορευμάτων Το 
χρονικό διάστημα αναστολής ή κράτησης 
δεν υπερβαίνει 10 εργάσιμες ημέρες, εκτός 
εάν ισχύουν ειδικές περιστάσεις, οπότε το 
χρονικό διάστημα μπορεί να επεκταθεί για 
10 ακόμη εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο 
όριο. Μετά τη λήξη του διαστήματος αυτού, 
τα προϊόντα παραδίδονται, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι 
τελωνειακές διατυπώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη σύνταξη στο σχέδιο κανονισμού είναι πολύ αόριστη. Οι λόγοι που επιτρέπουν 
την αναστολή της παράδοσης πρέπει να είναι οι ίδιοι με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση υποχρεωτικής άδειας.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 59
Άρθρο 12, παράγραφος 3
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3. Η διαδικασία αναστολής ή κράτησης 
των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με 
δαπάνη του εισαγωγέα. Εάν δεν είναι 
δυνατή η ανάκτηση αυτών των δαπανών 
από τον εισαγωγέα, είναι δυνατόν, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να 
ανακτηθούν από οποιοδήποτε άτομο είναι 
υπεύθυνο για την επιχειρούμενη παράνομη 
εισαγωγή.

Διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των εξόδων που ανακύπτουν από την παράνομη εισαγωγή 
προϊόντων είτε υπάρχουν υπόνοιες είτε υπάρχουν αποδείξεις, μεταφέρονται στην παράγραφο 4α 
(νέα) για να αποφευχθεί η επανάληψη των διατάξεων αυτών στις παραγράφους 3 και 4 αυτού 
του άρθρου.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 60
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Αν διαπιστωθεί από τη σχετική εθνική 
αρχή ότι τα προϊόντα των οποίων η 
παράδοση έχει ανασταλεί ή τα οποία 
κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές 
προορίζονταν για εισαγωγή στην Κοινότητα, 
αντίθετα με την απαγόρευση του άρθρου 11 
παράγραφος 1, η εν λόγω αρχή εξασφαλίζει 
την κατάσχεση και τη διάθεση των 
προϊόντων αυτών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Οι διαδικασίες αυτές 
πραγματοποιούνται με δαπάνη του 
εισαγωγέα. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανάκτηση αυτών των δαπανών από τον 
εισαγωγέα, είναι δυνατόν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, να ανακτηθούν από 
οποιοδήποτε άτομο είναι υπεύθυνο για την 
επιχειρούμενη παράνομη εισαγωγή.

4. Αν επιβεβαιωθεί από τη σχετική εθνική 
αρχή ότι τα προϊόντα των οποίων η 
παράδοση έχει ανασταλεί ή τα οποία 
κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές 
προορίζονταν για εισαγωγή στην Κοινότητα, 
αντίθετα με την απαγόρευση του άρθρου 11 
παράγραφος 1, η εν λόγω αρχή εξασφαλίζει 
την κατάσχεση και τη διάθεση των 
προϊόντων αυτών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη σύνταξη στο σχέδιο κανονισμού είναι πολύ αόριστη. Η κατάσχεση των 
παρανόμως εισαχθέντων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα από τα κράτη μέλη της 
μπορεί να διενεργηθεί μόνον βάσει επιβεβαίωσης της παράβασης των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού.

Η διαγραφή των διατάξεων σχετικά με την κάλυψη των εξόδων που απορρέουν από την 
κατάσχεση αποσκοπεί μόνον στο να αποφευχθούν οι περιττολογίες σε σχέση με τις διατάξεις 
που περιέχονται και τροποποιούνται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 61
Άρθρο 12, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Η διαδικασία αναστολής ή κράτησης 
των εμπορευμάτων ή κατάσχεσης 
πραγματοποιείται με δαπάνη του 
εισαγωγέα. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ανάκτηση αυτών των δαπανών από τον 
εισαγωγέα, είναι δυνατόν, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, να ανακτηθούν από 
οποιοδήποτε άτομο είναι υπεύθυνο για την 
επιχειρούμενη παράνομη εισαγωγή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των εξόδων που ανακύπτουν από την παράνομη εισαγωγή 
προϊόντων, είτε υπάρχουν υπόνοιες είτε υπάρχουν αποδείξεις, μεταφέρονται στην παράγραφο 
4α (νέα) για να αποφευχθεί η επανάληψη των διατάξεων αυτών στις παραγράφους 3 και 4 
αυτού του άρθρου.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 62
Άρθρο 12, παράγραφος 5

5. Αν, έπειτα από συμπληρωματικό έλεγχο 
που πραγματοποίησε η σχετική αρχή, 
διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα των οποίων η 
παράδοση έχει ανασταλεί ή τα οποία 
κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές δεν 

Διαγράφεται
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παραβιάζουν την απαγόρευση του άρθρου 
11 παράγραφος 1), η τελωνειακή αρχή 
παραδίδει τα προϊόντα στον παραλήπτη, με 
την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι 
τελωνειακές διατυπώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που περιέχονται σε αυτήν την παράγραφο είναι περιττές σε σχέση με τις διατάξεις 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου και επομένως διαγράφονται.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 63
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Στο πλαίσιο της επαρκούς προστασίας 
των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου της 
άδειας, μια υποχρεωτική άδεια 
εκμετάλλευσης που χορηγείται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να παύσει να 
ισχύει με απόφαση της αρμόδιας αρχής ή 
ενός από τους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Στο πλαίσιο της επαρκούς προστασίας 
των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου της 
άδειας, μια υποχρεωτική άδεια 
εκμετάλλευσης που χορηγείται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να παύσει να 
ισχύει με απόφαση της αρμόδιας αρχής ή 
ενός από τους φορείς που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 εάν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί 
τους όρους της.

α) εάν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί τους 
όρους της·

β) εάν και όταν παύσουν να ισχύουν και δεν 
είναι πιθανό να ισχύσουν εκ νέου οι 
συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η 
άδεια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παύση ισχύος μιας υποχρεωτικής άδειας για τον λόγο που εμφαίνεται στο σημείο β) δεν 
παρέχεται στους φορείς που αναφέρει η παράγραφος 1. Μόνον τα κράτη εισαγωγείς είναι σε 
θέση να κρίνουν εάν οι περιστάσεις που οδήγησαν στην χορήγηση υποχρεωτικής άδειας 
εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι επομένως σκόπιμο να διαγραφεί αυτή η διάταξη.
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Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 64
Άρθρο 15, εδάφιο1α (νέα)

Ο αρμόδιος φορέας εξετάζει επειγόντως τις 
ενστάσεις που του υποβάλλονται και 
εκδίδει την απάντησή του εντός 7 ημερών.
Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση της 
υποχρεωτικής άδειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο φορέας που αναλαμβάνει να εξετάσει τις προσφυγές πρέπει να δράσει και να εκδώσει 
απόφαση το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης ή εξαιρετικής σοβαρότητας.
Πρέπει επίσης να προληφθεί κάθε είδους κατάχρηση της διαδικασίας ενστάσεων ιδίως από 
πλευράς του κατόχου των δικαιωμάτων.

Τροπολογία: Anne Ferreira, Kader Arif

Τροπολογία 65
Άρθρο 17

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού και τη συμβολή του στην 
εφαρμογή του συστήματος που θέσπισε η 
απόφαση.

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, στη συνέχεια ανά 
τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος 
κανονισμού και τη συμβολή του στην 
εφαρμογή του συστήματος που θέσπισε η 
απόφαση. Υποβάλλει προτάσεις με σκοπό 
να επιφέρει τις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό.
Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο προτάσεις αναθεώρησης του 
παρόντος κανονισμού μόλις τροποποιηθεί 
η συμφωνία TRIPs.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Κάθε δημοσίευση έκθεσης εφαρμογής πρέπει να συνοδεύεται, εάν τούτο είναι απαραίτητο, από 
πρόταση τροποποιήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για να ληφθούν υπόψη τα κενά που 
διαπιστώνονται.
Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει κάθε είδους τροποποίηση του παρόντος κανονισμού 
που χρειάζεται για να ληφθεί υπόψη η τροποποίηση της συμφωνίας TRIPs. Πρέπει να 
εξασφαλισθεί η συνοχή των κειμένων.
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