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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 39
(6) preambulumbekezdés

Mivel az ebben a rendeletben létrehozott 
kényszerengedélyezési rendszer célja a 
közegészségügyi problémák kezelése, a 
rendszert jóhiszeműen kell alkalmazni. Nem 
használható elsődlegesen más célok 
megvalósítására, különösen nem kizárólag 
kereskedelmi természetű célok elérésére.

Az ebben a rendeletben létrehozott 
kényszerengedélyezési rendszert 
jóhiszeműen kell alkalmazni. Nem 
használható elsődlegesen más célok 
megvalósítására, különösen nem kizárólag 
kereskedelmi természetű célok elérésére.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 40
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Nemzetközi szinten az egészségügyi 
kutatás-fejlesztés csak részben elégíti ki a 
szegény országok egészségügyi 
szükségleteit. E helyzet megoldására minél 
hamarabb intézkedéseket és fellépéseket 
kell megvalósítani, hogy a technológiák 
átadásának köszönhetően javuljon a 
műszaki kapacitás ezekben az országokban.

Or. fr

Indokolás

La recherche et développement en matière des maladies négligées n'étant pas viable 
économiquement, la recherche et le développement se dirige majoritairement vers le monde 
occidental creusant les inégalités entre pays développés et pays pauvres. Il est important que 
l'Union européenne donne un signal politique clair.
Le transfert de technologie vers les pays en développement et les moins avancés est inscrit 
dans la Décision du 30 août mais n'est pas repris dans le règlement.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 41
1. cikk első albekezdés

Ez a rendelet létrehoz egy eljárást a 
szabadalmakkal kapcsolatos 
kényszerengedélyek, valamint a 
gyógyszeripari termékek előállítására és 
értékesítésére vonatkozó kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványok 
megadására, amennyiben ezeket a 
termékeket közegészségügyi problémákkal 
küzdő jogosult WTO-tagok számára történő 
kivitelre szánják.

Ez a rendelet létrehoz egy eljárást a 
szabadalmakkal kapcsolatos 
kényszerengedélyek, valamint a 
gyógyszeripari termékek előállítására és 
értékesítésére vonatkozó kiegészítő 
szabadalmi oltalmi tanúsítványok 
megadására, amennyiben ezeket a 
termékeket jogosult WTO-tagok illetve más, 
rászoruló országok számára történő kivitelre 
szánják.

Or. fr

Indokolás

Ce système de licence obligatoire ne se limite pas qu'à des problèmes de santé publique, mais 
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tente de répondre aussi à l'inexistence ou à l'insuffisance des capacités de production 
pharmaceutique.
Il convient d'élargir les bénéficiaires de ce système aux pays non membres de l'OMC.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 42
4. cikk második albekezdés

Azonban az a WTO-tag, amely 
nyilatkozatot tett a WTO-nak, hogy nem 
használja a rendszert importáló WTO-
tagként, nem számít jogosult importáló 
WTO-tagnak.

törölve

Or. fr

Indokolás

Une telle disposition est trop restrictive. Il n'est pas possible d'interdire à un pays en 
développement ayant notifié son refus de ne pas participer de revenir sur sa décision 
antérieur. Il semble qu'une telle disposition interprète abusivement la décision de l'OMC en 
date du 30 août 2003.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 43
5. cikk (3) bekezdés b) pont

b) a gyógyszeripari termék vagy termékek 
neve, amelyet a kényszerengedély alatt a 
kérelmezőnek szándékában áll gyártani és 
kiviteli céllal értékesíteni, beleértve 
bármilyen egyéb információt, amely a 
kérdéses termék vagy termékek pontos 
azonosításának biztosítása érdekében 
szükséges;

b) a gyógyszeripari termék vagy termékek 
neve, amelyet a kényszerengedély alatt a 
kérelmezőnek szándékában áll gyártani és 
kiviteli céllal értékesíteni;

Or. fr

Indokolás

Cette disposition relative aux éléments à fournir dans le cadre d'une demande de licence 
obligatoire par le demandeur n'est pas requise dans le cadre de la décision du Conseil 
général de l'OMC en date du 30 août 2003. (cf. paragraphe 2, point b) ii) de la décision du 
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CG de l'OMC)

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 44
5. cikk (3) bekezdés c) pont

c) a szabadalom (szabadalmak) és/vagy 
kiegészítő szabadalmi oltalmi tanúsítvány 
(tanúsítványok) azonosítása, amelyekkel 
kapcsolatban a kényszerengedély 
megadását kérik;

törölve

Or. fr

Indokolás

Cette disposition relative aux éléments à fournir dans le cadre d'une demande de licence 
obligatoire par le demandeur n'est pas requise dans le cadre de la décision du Conseil 
général de l'OMC en date du 30 août 2003.
En outre cette procédure d'identification des brevets ou certificats complémentaires peut 
s'avérer longue et coûteuse à cause de la composition du médicament concerné par une 
demande de licence obligatoire.
Enfin, le demandeur d'une licence obligatoire est soumis  l'obligation de fournir la preuve 
qu'il a négocié avec le détenteur du/des brevets ou du/des certificats complémentaires 
conformément à l'article 7 de la présente proposition de règlement.
Cette disposition s'avère superflue et aura vraisemblablement pour conséquence d'empêcher 
des demandeurs potentiels de recourir à ce système d'octroi de licence obligatoire. Il convient 
donc de supprimer cette disposition.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 45
5. cikk (3) bekezdés d) pont

d) a gyógyszeripari terméknek a kérelmező 
által a kényszerengedély alatt előállítandó 
mennyisége;

d) a gyógyszeripari terméknek a kérelmező 
által a kényszerengedély alatt előállítandó 
mennyisége, a 8. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően;

Or. fr
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Indokolás

Cf. l'amendement à l'article 8, paragraphe 2.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 46
5. cikk (3) bekezdés e) pont

e) az importáló tagok; e) az importáló tag/tagok vagy más 
rászoruló importáló ország/országok

Or. fr

Indokolás

Il convient de préciser que la demande puisse ne concerner qu'un importateur ainsi que les 
Etats non membres de l'OMC.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 47
5. cikk (3) bekezdés f) pont

f) a jogosulttal előzetesen lefolytatott 
tárgyalásra vonatkozó bizonyíték a 7. 
cikknek megfelelően;

törölve

Or. fr

Indokolás

Cette disposition est reprise à l'article 7 de la présente proposition de règlement. Elle est 
donc superflue.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 48
5. cikk (3) bekezdés g) pont

g) az importáló tagok felhatalmazott 
képviselői által a kérelmezőnek benyújtott, 
az igényelt mennyiséget tartalmazó külön 

g) az importáló tag/tagok vagy más 
rászoruló ország/országok által benyújtott, 
az igényelt mennyiséget tartalmazó külön 
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kérésre vonatkozó bizonyíték. kérésre vonatkozó bizonyíték.

Or. fr

Indokolás

Il convient de permettre à des organisations non gouvernementales voire internationales de 
participer à ce système.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 49
5. cikk (4) bekezdés

(4) A kérelem hatékony feldolgozásának 
érdekében az illetékes hatóság további 
hivatalos vagy adminisztratív 
követelményeket is előírhat.

törölve

Or. fr

Indokolás

D'une part, la rédaction est trop vague et ne permet pas d'établir quelles exigences 
supplémentaires l'autorité compétente d'un Etat membre pourrait demander. D'autre part une 
telle exigence est en contradiction avec l'objet de cette proposition qui consiste à harmoniser 
les dispositions entre les Etats membres de l'Union. Il convient donc de supprimer ce 
paragraphe.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 50
6. cikk (1) bekezdés b) pont

b) amennyiben az importáló WTO-tag nem 
tartozik a kevésbé fejlett országok közé, 
megerősíti, hogy az importáló WTO-tag 
megállapította, hogy gyógyszeripari
ágazatának nincs gyártási kapacitása, 
illetve megvizsgálta annak gyártási 
kapacitását és megállapította, hogy — a 
jogosult tulajdonában lévő vagy az 
ellenőrzése alatt lévő kapacitások 
kivételével — az jelenleg nem elegendő a 

b) amennyiben az importáló WTO-tag nem 
tartozik a kevésbé fejlett országok közé, ha 
szükséges megerősíti, hogy az importáló 
WTO-tag megállapította, hogy 
gyógyszeripari ágazatának nincs vagy nem 
elegendő a gyártási kapacitása a kérdéses 
termék/termékek terén úgy, ahogyan az a 
WTO 2003. augusztus 30-i – a TRIPS-
egyezményről és a közegészségügyről szóló 
dohai nyilatkozat 6. cikkének 
megvalósítására hozott – határozatának 
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szükségletei kielégítésére; mellékletében szerepel;

Or. fr

Indokolás

Cette rédaction reprend celle contenue dans la décision de l'OMC en date du 30 août 2003. Il 
convient que la formulation soit identique afin d'empêcher que certains demandeurs 
potentiels ne puissent pas avoir recours au système de licences obligatoires.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 51
6. cikk (1) bekezdés c) pont

c) megerősíti, hogy amennyiben egy 
gyógyszeripari terméket az importáló WTO-
tag területén szabadalmaztak, az importáló 
WTO-tag megadja vagy szándékában áll 
megadni az érintett termék behozatalára 
vonatkozó kényszerengedélyt a TRIPS-
egyezmény 31. cikkének és a határozat 
rendelkezéseinek megfelelően.

c) megerősíti, hogy amennyiben egy 
gyógyszeripari terméket az importáló WTO-
tag, amely nem kevésbé fejlett tagország,
területén szabadalmaztak, az importáló 
WTO-tag megadja vagy szándékában áll 
megadni az érintett termék behozatalára 
vonatkozó kényszerengedélyt a TRIPS-
egyezmény 31. cikkének és a határozat 
rendelkezéseinek megfelelően.

Or. fr

Indokolás

Les pays moins avancés membres de l'OMC sont exclus des obligations faites aux pays en 
développement membres de ladite organisation, conformément à la décision du Conseil 
ADPIC (TRIPS) en date du 27 juin 2002 (IP/C/25, 1 juillet 2002).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 52
7. cikk első albekezdés

A kérelmezőnek bizonyítékot kell 
felmutatnia az illetékes hatóság meggyőzése 
érdekében arra vonatkozóan, hogy mindent 
megtett annak érdekében, hogy a jogosulttól 
ésszerű kereskedelmi feltételek mellett 
felhatalmazást nyerjen, de ezek a törekvések 

A kérelmező bizonyítékot mutat fel az 
illetékes hatóságnak arra vonatkozóan, hogy 
mindent megtett annak érdekében, hogy a 
jogosulttól ésszerű kereskedelmi feltételek 
mellett felhatalmazást nyerjen, de ezek a 
törekvések 30 napon belül nem jártak 
sikerrel, kivéve nemzeti sürgősségi 
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ésszerű időn belül nem jártak sikerrel. helyzetekben, más különösen sürgős 
körülmények között vagy nem kereskedelmi 
célú közhasznú felhasználás esetén, a 
TRIPS-egyezmény 31. cikkének b) pontja 
értelmében.

Or. fr

Indokolás

L'article 31 point b) de l'accord ADPIC autorise dans certaines conditions à déroger à 
l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du détenteur du/des brevet/s ou du/des 
certificat/ complémentaire/s. Il convient que le règlement communautaire en matière d'octroi 
de licences obligatoires n'excède pas les dispositions adoptées et acceptées au niveau de 
l'OMC, au risque de rendre impossible au niveau communautaire et au sein de l'Union 
européenne le recours au système de licence obligatoire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 53
8. cikk (2) bekezdés

(2) Az engedéllyel gyártott szabadalmazott 
termék(ek) mennyisége nem haladhatja meg 
a kérelemben megnevezett importáló WTO-
tag vagy -tagok szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges mennyiséget;

(2) Az engedéllyel gyártott szabadalmazott 
termék(ek) mennyisége nem haladhatja meg 
a kérelemben megnevezett importáló WTO-
tag vagy -tagok szükségleteinek 
kielégítéséhez szükséges mennyiséget; az 
engedéllyel gyártott szabadalmazott 
termék(ek) ezen felüli mennyiségét be kell 
jelenteni az illetékes hatóságnál valamint a 
WTO-nál;

Or. fr

Indokolás

Il convient de ne requérir qu'une simple procédure et non exiger une nouvelle procédure 
d'octroi de licence pour toute augmentation des quantités du (des) produit(s) identique(s).

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 54
8. cikk (3) bekezdés

(3) Az engedély kizárólag a kérdéses termék (3) Az engedély vonatkozik az importhoz 



AM\562579HU.doc 9/16 PE 357.555v01-00

HU

előállítására és a kérelemben megnevezett 
WTO-tag vagy -tagok számára történő 
exportálás céljával való értékesítésére 
vonatkozik. A kényszerengedéllyel gyártott 
termékeket tilos a kérelemben megnevezett 
WTO-tag(ok) kivételével más országban 
értékesítésre felajánlani vagy forgalomba 
hozni.

szükséges minden lépésre, a kérdéses 
termék különböző összetevőinek előállításra 
és értékesítésére, beleértve az aktív 
anyagokat, a kérelemben megnevezett 
WTO-tag vagy -tagok illetve más, hasonló 
szükségleteket igénylő országok számára 
történő exportálás lehetővé tétele céljából.  
A termék(ek) kérelmező ország általi 
reexportját egy regionális kereskedelmi 
egyezmény tagjainak engedélyezik, a WTO 
2003. augusztus 30-i – a TRIPS-
egyezményről és a közegészségügyről szóló 
dohai nyilatkozat 6. cikkének 
megvalósítására hozott – határozata 6. 
cikkének rendelkezései értelmében.

Or. fr

Indokolás

La formulation retenue dans le règlement original ne permet pas l'importation de tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication des médicaments couverts par une licence 
obligatoire. Sans ces précisions, le règlement risque d'être inefficace.
En outre, la décision de l'OMC  autorise des réexportations vers des pays membres d'un 
accord régional.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 55
8. cikk (4) bekezdés

(4) Az engedéllyel előállított termékeken 
egyértelműen fel kell tüntetni — különleges 
címkézéssel vagy jelöléssel —, hogy azokat 
e rendeletnek megfelelően gyártották. Az 
engedélyezett termékeket a jogosult által 
előállított termékektől egyedi csomagolás 
különbözteti meg. Az engedélyezett 
termékeket a jogosult által előállított 
termékektől egyedi csomagolás különbözteti 
meg. A csomagolás és minden, a termékkel 
kapcsolatos irodalom tartalmaz utalást arra, 
hogy a termék előállítása az e rendeletnek 
megfelelően kiadott kényszerengedélyhez 
kötöttf, megnevezi az illetékes hatóságot, 
tartalmaz minden azonosító hivatkozási 

(4) Az engedéllyel előállított termékeken 
egyértelműen fel kell tüntetni — különleges 
címkézéssel vagy jelöléssel —, hogy azokat 
e rendeletnek megfelelően gyártották. Az 
engedélyezett termékeket a jogosult által 
előállított termékektől egyedi csomagolás 
különbözteti meg. Az engedélyezett 
termékeket a jogosult által előállított 
termékektől egyedi csomagolás és/vagy 
sajátos szín vagy forma különbözteti meg, 
feltéve ha ez a megkülönböztetés 
megvalósítható és nem vagy elenyésző 
mértékben befolyásolja a termék árát. A 
csomagolás és minden, a termékkel 
kapcsolatos irodalom tartalmaz utalást arra, 
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számot, valamint tartalmazza, hogy a 
terméket kizárólag az érintett importáló 
WTO-tag vagy -tagok részére történő 
exportálásra és értékesítésre szánták. A 
terméket sajátos színben vagy formában 
kell előállítani, kivéve, ha a kérelmező 
bizonyítja, hogy ez a megkülönböztetés nem 
megvalósítható vagy jelentősen befolyásolja 
a termék árát.

hogy a termék előállítása az e rendeletnek 
megfelelően kiadott kényszerengedélyhez 
kötöttf, megnevezi az illetékes hatóságot, 
tartalmaz minden azonosító hivatkozási 
számot, valamint tartalmazza, hogy a 
terméket kizárólag az érintett importáló 
WTO-tag vagy -tagok részére történő 
exportálásra és terjesztésre szánták.

Or. fr

Indokolás

Il convient de reprendre la rédaction retenue dans la décision de l'OMC en date du 30 août 
2003 (article 2, paragraphe b, ii). Celle proposée par la Commission est beaucoup plus 
stricte et impose des exigences supplémentaires qui restreindront le recours au système de 
licence obligatoire.
En outre, l'amendement proposé tient compte du fait que toute modification notable de la 
formulation et/ou du dosage d'un médicament peut conduire à  une réduction voire à 
l'inefficacité du médicament produit sous licence obligatoire, en contradiction avec le but de 
traiter une situation d'urgence sanitaire dans le/les pays importateur/s.
Enfin il convient de remplacer le terme "vente" par "distribution" afin de prendre en compte 
une utilisation publique à des fins non commerciales du médicament sous licence obligatoire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 56
8. cikk (6) bekezdés

(6) Ha a termék(ek), amelyre a 
kényszerengedély vonatkozik, a kérelemben 
megnevezett importáló WTO-
tagországokban szabadalmazott(ak), a 
termék(ek) csak akkor exportálható(ak), ha 
az adott országok a termék(ek) behozatalára 
és értékesítésére vonatkozóan kiállítottak 
egy kényszerengedélyt.

(6) Ha a termék(ek), amelyre a 
kényszerengedély vonatkozik, a kérelemben 
megnevezett importáló WTO-
tagországokban szabadalmazott(ak), a 
termék(ek) csak akkor exportálható(ak), ha 
az adott országok a termék(ek) behozatalára 
és terjesztésére vonatkozóan kiállítottak egy 
kényszerengedélyt.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 8, paragraphe 4.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 57
9. cikk

Az illetékes hatóság visszautasít minden 
olyan kérelmet, amely nem felel meg az 5. 
cikk (3) és (4) bekezdésében, valamint a 6., 
7. és 8. cikkben meghatározott bármelyik 
feltételnek. A kérelem visszautasítását 
megelőzően az illetékes hatóság lehetőséget 
biztosít a kérelmezőnek a helyzet 
helyesbítésére, valamint a kérelmező 
meghallgatására.

Az illetékes hatóság visszautasít minden 
olyan kérelmet, amely nem felel meg az 5. 
cikk (3) bekezdésében, valamint a 6., 7. és 8. 
cikkben meghatározott bármelyik 
feltételnek. A kérelem visszautasítását 
megelőzően az illetékes hatóság lehetőséget 
biztosít a kérelmezőnek a helyzet 
helyesbítésére, valamint a kérelmező 
meghallgatására.

Or. fr

Indokolás

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 5, paragraphe 4.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 58
12. cikk (1) bekezdés

(1) Amennyiben felmerül az e rendelet 
alapján kényszerengedélyezéstől függő 
termék Közösségbe történő behozatalának 
gyanúja a 11. cikk (1) bekezdése ellenére, a 
vámhatóságok felfüggesztik az érintett áru 
kiadását, vagy lefoglalják azt az ahhoz 
szükséges időtartamra, amíg az illetékes 
nemzeti hatóság az áru jellegére 
vonatkozóan meghozza a döntését. A 
felfüggesztés vagy lefoglalás időtartama 
nem haladhatja meg a 10 munkanapot, a 
különleges körülmények felmerülésének 
kivételével, amely esetben ezt az időtartamot 
legfeljebb 10 munkanappal meg lehet 
hosszabbítani. Az időtartam lejáratát 
követően az árut kiadják, amennyiben az 
megfelel valamennyi vámalakiságnak.

(1) Ha a 11. cikk (1) bekezdése ellenére, az 
e rendelet alapján kényszerengedélyezéstől 
függő termék Közösségbe történő behozatala 
megvalósul, megsértve az 5. cikk (3) 
bekezdésében és a 6., 7. és 8. cikkben 
meghatározott rendelkezéseket, a 
vámhatóságok felfüggesztik az érintett áru 
kiadását, vagy lefoglalják azt az ahhoz 
szükséges időtartamra, amíg az illetékes 
nemzeti hatóság az áru jellegére 
vonatkozóan meghozza a döntését. A 
felfüggesztés vagy lefoglalás időtartama 
nem haladhatja meg a 10 munkanapot, a 
különleges körülmények felmerülésének 
kivételével, amely esetben ezt az időtartamot 
legfeljebb 10 munkanappal meg lehet 
hosszabbítani. Az időtartam lejáratát 
követően az árut kiadják, amennyiben az 
megfelel valamennyi vámalakiságnak.
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Or. fr

Indokolás

La rédaction proposée dans le projet de règlement est trop vague. Les motifs permettant la 
suspension de la mainlevée doivent être les mêmes que les conditions requises pour l'octroi 
d'une licence obligatoire.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 59
12. cikk (3) bekezdés

(3) Az áruk felfüggesztésére és 
lefoglalására vonatkozó eljárást az 
importőr költségén végzik. Amennyiben a 
költségeket nem lehet az importőrtől 
behajtani, azokat a nemzeti 
törvénykezésnek megfelelően bármely más, 
a tiltott behozatal megkísérléséért felelős 
személytől be lehet hajtani.

törölve

Or. fr

Indokolás

Les dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par l'importation illégale 
des produits soupçonnée ou avérée sont transférées au paragraphe 4 bis (nouveau) pour 
éviter de répéter ces dispositions aux paragraphes 3 et 4 de cet article.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 60
12. cikk (4) bekezdés

(4) Ha a vonatkozó nemzeti hatóság úgy 
ítéli meg, hogy a termékeket, amelyeknek 
kibocsátását a vámhatóságok 
felfüggesztették, vagy amelyeket a 
vámhatóságok lefoglaltak, a 11. cikkben 
található tiltás ellenére a Közösségbe történő 
behozatalra szánták, az adott hatóságnak 
biztosítania kell ezeknek a termékeknek a 
nemzeti törvénykezéssel összhangban 
történő lefoglalását és megsemmisítését.

(4) Ha megerősítésre kerül, hogy a 
termékeket, amelyeknek kibocsátását a 
vámhatóságok felfüggesztették, vagy 
amelyeket a vámhatóságok lefoglaltak, a 11. 
cikkben található tiltás ellenére a 
Közösségbe történő behozatalra szánták, az 
adott hatóságnak biztosítania kell ezeknek a 
termékeknek a nemzeti törvénykezéssel 
összhangban történő lefoglalását és 
megsemmisítését.
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Ezeket az eljárásokat az importőr költségén 
végzik. Amennyiben a költségeket nem 
lehet az importőrtől behajtani, azokat a 
nemzeti törvénykezésnek megfelelően 
bármely más, a tiltott behozatal 
megkísérléséért felelős személytől be lehet 
hajtani.

Or. fr

Indokolás

La rédaction proposée dans le projet de règlement est trop vague. La saisie des produits 
importés illégalement dans l'Union européenne ou l'un de ses Etats membres ne peut se faire 
que sur la base d'une confirmation de l'infraction aux dispositions du présent règlement.
La suppression des dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par la 
saisie vise seulement à éviter une formulation redondante avec les dispositions contenues et 
amendées au paragraphe 3 de ce même article.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 61
12. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Az áruk felfüggesztésére vagy 
visszatartására vagy lefoglalására 
vonatkozó eljárást az importőr költségén 
végzik. Amennyiben a költségeket nem 
lehet az importőrtől behajtani, azokat a 
nemzeti törvénykezésnek megfelelően 
bármely más, a tiltott behozatal 
megkísérléséért felelős személytől be lehet 
hajtani.

Or. fr

Indokolás

Les dispositions relatives à la prise en charge des frais occasionnés par l'importation illégale 
des produits soupçonnée ou avérée sont transférées au paragraphe 4 bis (nouveau) pour 
éviter de répéter ces dispositions aux paragraphes 3 et 4 de cet article.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 62
12. cikk (5) bekezdés

(5) Amennyiben a további ellenőrzést 
követően úgy ítélik meg, hogy azok a 
termékek, amelyek kibocsátását a 
vámhatóság felfüggesztette vagy amelyeket 
lefoglalt, nem sértik a 11. cikk (1) 
bekezdésében található tiltást, a 
vámhatóság a címzett részére kibocsátja a 
termékeket, amennyiben azok megfelelnek 
valamennyi vámalakiságnak.

törölve

Or. fr

Indokolás

Les dispositions contenues dans ce paragraphe sont redondantes avec les dispositions 
définies au paragraphe 1 de cet article et sont donc superflues.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 63
14. cikk (1) bekezdés

1. Az engedélyes jogos érdekeinek 
megfelelő védelmét tiszteletben tartva, az 
alábbi esetek bármelyikében, az e rendelet 
alapján megadott kényszerengedély az 
illetékes hatóság vagy a 16. cikkben említett 
bármely szerv döntése alapján 
visszavonható:

1. Az engedélyes jogos érdekeinek 
megfelelő védelmét tiszteletben tartva, az e 
rendelet alapján megadott kényszerengedély 
az illetékes hatóság vagy a 16. cikkben 
említett bármely szerv döntése alapján 
visszavonható ha az engedélyezés feltételeit 
az engedélyes nem tartja be.

a) ha az engedélyezés feltételeit az 
engedélyes nem tartja be;

b) ha és amikor az engedély megadását 
eredményező körülmények megszűnnek, és 
valószínűleg nem jelennek meg újra.

Or. fr
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Indokolás

La résiliation d'une licence obligatoire au motif énoncé au point b) ne peut être octroyée aux 
instances visées au paragraphe 1. Seuls les Etats importateurs sont en mesure de juger si les 
circonstances ayant conduit à l'octroi d'une licence obligatoire sont encore réunies. Il 
convient donc de supprimer cette disposition.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 64
15. cikk 1a. albekezdés (új)

Az illetékes hatóság azonnal megvizsgálja a 
hozzá beérkezett fellebbezéseket, 
amelyekről 7 napon belül döntést hoz.
A beadott fellebbezések nem függesztik fel a 
kényszerengedély végrehajtását.

Or. fr

Indokolás

Il y a obligation pour l'instance chargée de traiter les recours d'agir et de rendre une décision 
le plus rapidement possible, afin de répondre aux situations d'urgence ou d'extrême gravité.
Il convient aussi de prévenir tout abus de la procédure de recours, notamment de la part du 
détenteur des droits.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira és Kader Arif

Módosítás: 65
17. cikk

E rendelet hatálybalépését követően három 
évvel a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 
rendelet működéséről, valamint a határozat 
által kidolgozott rendszer végrehajtásához 
való hozzájárulásáról.

E rendelet hatálybalépését követően három 
évvel, majd három évente, a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak a rendelet működéséről, 
valamint a határozat által kidolgozott 
rendszer végrehajtásához való 
hozzájárulásáról. Minden javaslatot benyújt 
a jelen rendeletben szükségessé váló 
módosításokhoz.
A Bizottság benyújt minden erre a 
rendeletre vonatkozó felülvizsgálati 
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javaslatot az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, mihelyt a TRIPS-egyezmény 
módosításra kerül.

Or. fr

Indokolás

Toute publication de rapport de mise en œuvre doit être accompagnée, si cela est nécessaire, 
de proposition de modifications de la législation communautaire afin de prendre en compte 
les lacunes constatées.
En outre, la Commission devra proposer toute modification du présent règlement nécessaire 
à la prise en compte de la modification de l'accord ADPIC. Il convient de garantir la 
cohérence entre les textes.
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