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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 39
6 konstatuojamoji dalis

(6) Kadangi šiuo reglamentu nustatoma 
privalomojo licencijavimo sistema siekiama 
spręsti visuomenės sveikatos problemas, 
todėl ją reikėtų naudoti sąžiningai. Sistemos 
nederėtų naudoti pirmiausia siekiant kitų 
tikslų, ir ypač grynai komercinio pobūdžio 
tikslų.

(6) Šiuo reglamentu nustatomą privalomojo 
licencijavimo sistemą būtina naudoti 
sąžiningai. Sistemos nederėtų naudoti 
pirmiausia siekiant kitų tikslų, ir ypač grynai 
komercinio pobūdžio tikslų.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1.
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Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 40
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Pasauliniu mastu vykdomi moksliniai 
tyrimai ir vystymas sveikatos srityje tik iš 
dalies tenkina sveikatos poreikius 
neturtingose šalyse. Norint išspręsti šią 
padėtį, turi būti nedelsiant įgyvendintos 
priemonės ir veiksmai, kad perkeliant 
technologiją būtų pagerinti šių šalių 
technines galimybes . 

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 41
1 straipsnio 1 dalis

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal 
kurią išduodamos privalomosios licencijos, 
susijusios su patentais ir papildomais 
apsaugos sertifikatais dėl farmacinių 
produktų gamybos ir prekybos, kai šie 
produktai yra skirti eksportui į nustatytus 
kriterijus atitinkančius PPO narius, turinčius 
problemų visuomenės sveikatos srityje.

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal 
kurią išduodamos privalomosios licencijos, 
susijusios su patentais ir papildomais 
apsaugos sertifikatais dėl farmacinių 
produktų gamybosir prekybos, kai šie 
produktai yra skirti eksportui į nustatytus 
kriterijus atitinkančius PPO narius ir į kitas 
šalis, kurioms tai būtina.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 42
4 straipsnio 2 dalis

Tačiau bet koks PPO narys, kuris pareiškė 
PPO neketinąs naudoti sistemos kaip 
importuojantis PPO narys, nėra laikomas 
kriterijus atitinkančiu importuojančiu PPO 
nariu.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 43
5 straipsnio 3 dalies b punktas 

b) farmacinio produkto arba produktų, 
kuriuos pareiškėjas ketina gaminti ir 
parduoti eksportui pagal privalomąją 
licenciją, pavadinimas, įskaitant bet kokią 
papildomą informaciją, kuri leistų 
užtikrinti tikslų aptariamo produkto arba 
produktų identifikavimą;

b) farmacinio produkto arba produktų, 
kuriuos pareiškėjas ketina gaminti ir 
parduoti eksportui pagal privalomąją 
licenciją, pavadinimas;

Or. fr

Justification

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 
CG de l'OMC)
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Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 44
5 straipsnio 3 dalies c punktas 

(c) patento(-ų) ir (arba) papildomo 
apsaugos sertifikato(-ų), kuriam(-iems) 
siekiama gauti privalomąją licenciją, 
numeriai ir kita identifikacinė informacija;

Išbraukta.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 45
5 straipsnio 3 dalies d punktas 

d) farmacinio produkto kiekis, kurį 
pareiškėjas siekia pagaminti pagal 
privalomąją licenciją;

d) farmacinio produkto kiekis, kurį 
pareiškėjas siekia pagaminti pagal 
privalomąją licenciją vadovaujantis 8 
straipsnio 2 dalimi;

Or. fr

Justification

Cf. l'amendement à l'article 8, paragraphe 2.
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Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 46
5 straipsnio 3 dalies e punktas 

e) importuojantis PPO narys arba nariai; e) importuojantis(-ys) narys(-iai) arba kita (-
os) šalis(-ys) importuotoja(-jos), kuriai (-
ioms) tai būtina;

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 47
5 straipsnio 3 dalies f punktas 

f) išankstiniu derybu su teises savininku 
pagal 7 straipsni irodymai;

Išbraukta.

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 48
5 straipsnio 3 dalies g punktas 

g) importuojančio PPO nario įgaliotų 
atstovų pateikto konkretaus prašymo 
pareiškėjų įrodymai, nurodant reikalingo 
produkto kiekį.

g) įrodymai, kad importuojanti šalis narė 
arba importuojančios šalys narės arba kitos 
šalys, kurioms jo reikia, pateikė konkretų 
prašymą ir nurodė reikalingo produkto kiekį 

Or. fr
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Justification

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

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 49
5 straipsnio 4 dalis

4. Kompetentinga institucija gali nustatyti 
papildomus formalius arba 
administracinius reikalavimus 
veiksmingam paraiškos apdorojimui 
užtikrinti.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 50
6 straipsnio 1 dalies b punktas 

b) jeigu tik importuojantis PPO narys nėra 
mažiausiai išsivysčiusi valstybė, 
patvirtinama, kad importuojantis PPO 
narys įrodė neturįs gamybinių pajėgumų 
farmacijos sektoriuje arba, ištyręs turimus 
savo gamybinius pajėgumus šiame 
sektoriuje, nustatė, kad, išskyrus bet kokius 
teisės savininko valdomus arba 
kontroliuojamus pajėgumus, turimų 
pajėgumų šiuo metu nepakanka poreikiams 
patenkinti;

b) jeigu tik importuojantis PPO narys nėra 
mažiausiai išsivysčiusi valstybė, vienu iš 
PPO 2003 m. rugpjūčio 30 d. sprendime dėl 
Dohos deklaracijos dėl TRIPS susitarimo ir 
visuomenės sveikatos 6 dalies įgyvendinimo 
nustatytų būdų patvirtinama, jei reikia, kad 
importuojanti PPO šalis narė nustatė, jog ji 
neturi arba jos turimų farmacijos sektoriaus 
gamybos pajėgumų neužtenka
aptariamiems produktams;

Or. fr
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Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 51
6 straipsnio 1 dalies c punktas 

c) jeigu farmacinis produktas yra patentuotas 
importuojančio PPO nario teritorijoje, 
patvirtinama, kad PPO narys išdave arba 
ketina išduoti privalomąją licenciją šio 
produkto importui pagal TRIP susitarimo 31 
straipsni ir sprendimo nuostatas.

c) jeigu farmacinis produktas yra patentuotas 
importuojančio PPO nario teritorijoje, kuri 
nėra mažiausiai išsivysčiusi šalis, 
patvirtinama, kad PPO narys išdavė arba 
ketina išduoti privalomąją licenciją šio 
produkto importui pagal TRIP susitarimo 31 
straipsnį ir sprendimo nuostatas.

Or. fr

Justification

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).

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 52
7 straipsnio 1 dalis

Pareiškėjas turi pateikti kompetentingą 
instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis 
ėmėsi priemonių iš teisės savininko gauti 
leidimą priimtinomis komercinėmis 
sąlygomis ir kad šios pastangos per 
priimtiną laikotarpį nebuvo sėkmingos.

Pareiškėjas pateikia kompetentingą 
instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis 
ėmėsi priemonių iš teisės savininko gauti 
leidimą priimtinomis komercinėmis 
sąlygomis ir kad šios pastangos per 30 dienų 
laikotarpį nebuvo sėkmingos, išskyrus 
valstybinės svarbos kritiškos padėties 
atvejus, kitas ypatingos padėties aplinkybes 
arba visuomeninio nekomercinio naudojimo 
atvejus vadovaujantis TRIPS susitarimo 31 
straipsnio b punktu. 

Or. fr
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Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 53
8 straipsnio 2 dalis

2. Pagal licenciją gaminamo patentuoto 
produkto arba produktų kiekis neviršija 
kiekio, kuris būtinas paraiškoje nurodytiems 
importuojančio PPO nario arba narių 
poreikiams patenkinti.

2. Pagal licenciją gaminamo patentuoto 
produkto arba produktų kiekis neviršija 
kiekio, kuris būtinas paraiškoje nurodytiems 
importuojančio PPO nario arba narių 
poreikiams patenkinti; dėl bet kokio 
papildomo to paties patentuoto produkto 
arba produktų, pagamintų pagal licenciją, 
kiekio kompetentingai institucijai ir PPO 
teikiamas naujas pranešimas;  

Or. fr

Justification

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).

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 54
8 straipsnio 3 dalis

3. Licencija yra griežtai ribojama 
aptariamojo produkto gamybos veiksmais ir 
jo pardavimu eksportui i paraiškoje nurodytą 
PPO nari arba narius. Pagal privalomąją 
licenciją pagaminti produktai nesiūlomi 
pardavimui ir nepateikiami jokios kitos nei 
nepateikiami jokios kitos nei paraiškoje 
nurodytas PPO narys(-iai) rinkoje.

3. Licencija išduodama visiems importui 
reikalingiems etapams, aptariamojo 
produkto įvairių sudedamųjų dalių, taip pat 
aktyviųjų medžiagų gamybai ir pardavimui, 
siekiant, kad jis būtų parduodamas 
eksportui į paraiškoje nurodytą PPO narį 
arba narius ir į kitas šalis, kurioms jo reikia. 
Leidimas pakartotinai eksportuoti produktą 
iš pradžių jį užsakiusioms šalims 
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suteikiamas regiono prekybos sutarties 
šalims vadovaujantis PPO 2003 m. 
rugpjūčio 30 d. sprendimo dėl Dohos 
deklaracijos dėl TRIPS susitarimo ir 
visuomenės sveikatos 6 dalies įgyvendinimo 
6 dalies nuostatomis. 

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 55
8 straipsnio 4 dalis

4. Pagal licenciją pagaminti produktai yra 
aiškiai identifikuojami naudojant 
specialiąsias etiketes arba žymėjimą ir 
nurodant, kad produktai yra pagaminti pagal 
šį reglamentą. Kad būtų galima atskirti šiuos 
produktus nuo teisės savininko pagamintų 
produktų, naudojama speciali pakuotė. Ant 
pakuotės ir bet kokioje pridedamoje 
informacinėje medžiagoje pateikiama žymė, 
kad produktui yra taikoma šiame reglamente 
numatyta privalomoji licencija, nurodomas 
kompetentingos institucijos pavadinimas ir 
bet koks identifikuojantis nuorodinis 
numeris, taip pat aiškiai pažymima,kad 
produktas yra skirtas eksportui ir pardavimui 
atitinkamoje importuojančioje PPO 
valstybėje narėje arba valstybėse narėse. 
Taip pat reikalaujama naudoti specialųjį 
spalvinimą arba pačių produktų formą, 
nebent pareiškėjui pavyktų įrodyti, kad toks 
atskyrimas nėra įmanomas arba turi 
esminės įtakos kainai.

4. Pagal licenciją pagaminti produktai yra 
aiškiai identifikuojami naudojant 
specialiąsias etiketes arba žymėjimą ir 
nurodant, kad produktai yra pagaminti pagal 
šį reglamentą. Kad būtų galima atskirti šiuos 
produktus nuo teisės savininko pagamintų 
produktų, naudojama speciali pakuotė ir 
(arba) spalvinimas arba speciali pačių 
produktų forma su sąlyga, kad toks 
išskyrimas yra įmanomas ir neturi arba 
beveik neturi įtakos kainai. Ant pakuotės ir 
bet kokioje pridedamoje informacinėje 
medžiagoje pateikiama žymė, kad produktui
yra taikoma šiame reglamente numatyta 
privalomoji licencija, nurodomas 
kompetentingos institucijos pavadinimas ir 
bet koks identifikuojantis nuorodinis 
numeris, taip pat aiškiai pažymima, kad 
produktas yra skirtas eksportui ir platinimui
atitinkamoje importuojančioje PPO 
valstybėje narėje arba valstybėse narėse.

Or. fr
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Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 56
8 straipsnio 6 dalis

6. Jeigu privalomojoje licencijoje nurodytas 
produktas(-ai) yra patentuoti paraiškoje 
nurodytoje importuojančioje PPO valstybėje 
narėje, produktas(-ai)eksportuojami tiktai 
tuo atveju, jeigu šios valstybės išdavė 
privalomąją licenciją šių produktų importui 
ir pardavimui.

6. Jeigu privalomojoje licencijoje nurodytas 
produktas(-ai) yra patentuoti paraiškoje 
nurodytoje importuojančioje PPO valstybėje 
narėje,produktas(-ai) eksportuojami tiktai 
tuo atveju, jeigu šios valstybės išdavė 
privalomąją licenciją šių produktų importui 
ir platinimui.

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 8, paragraphe 4.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 57
9 straipsnis

Kompetentinga institucija atmeta paraišką, 
jei nėra įvykdoma bet kuri iš 5 straipsnio 3 ir 
4 dalyse bei 6,7 ir 8 straipsniuose numatytų 
sąlygų. Prieš atmesdama paraišką, 
kompetentinga institucija suteikia 
pareiškėjui galimybę atitaisyti padėtį ir būti 
išklausytam.

Kompetentinga institucija atmeta paraišką, 
jei nėra įvykdoma bet kuri iš 5 straipsnio 3 ir 
4 dalyse bei 6,7 ir 8 straipsniuose numatytų 
sąlygų. Prieš atmesdama paraišką, 
kompetentinga institucija suteikia 
pareiškėjui galimybę atitaisyti padėtį ir būti 
išklausytam.
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Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 58
12 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu yra pagrindas įtarti, kad, 
pažeidžiant 11 straipsnio 1 dalį, produktai, 
kuriems pagal ši reglamentą yra taikoma 
privalomoji licencija, yra importuojami i 
Bendriją, muitinė sustabdo šių produktų 
perdavimą gavėjui arba juos sulaiko 
laikotarpiui, per kurį bus gautas atitinkamos 
nacionalinės institucijos sprendimas dėl 
prekių pobūdžio. Perdavimo gavėjui 
sustabdymo arba sulaikymo laikotarpis 
neviršija 10 darbo dienų, tačiau, esant 
ypatingoms aplinkybėms, šis laikotarpis gali 
būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo 
dienų. Pasibaigus tam laikotarpiui, 
produktams taikomos sulaikymo priemonės 
panaikinamos, su sąlyga, kad buvo įvykdyti 
visi muitinės formalumai.

1. Jeigu, prieštaraujant 11 straipsnio 1 daliai, 
produktai, kuriems pagal šį reglamentą yra 
taikoma privalomoji licencija, yra 
importuojami į Bendriją pažeidžiant 5 
straipsnio 3 dalies ir 6, 7 ir 8 straipsnių 
nuostatas, muitinė sustabdo šių produktų 
perdavimą gavėjui arba juos sulaiko 
laikotarpiui, per kurį bus gautas atitinkamos 
nacionalinės institucijos sprendimas dėl 
prekių pobūdžio. Perdavimo gavėjui 
sustabdymo arba sulaikymo laikotarpis 
neviršija 10 darbo dienų, tačiau, esant 
ypatingoms aplinkybėms, šis laikotarpis gali 
būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo 
dienų. Pasibaigus tam laikotarpiui, 
produktams taikomos sulaikymo priemonės 
panaikinamos, su sąlyga, kad buvo įvykdyti 
visi muitinės formalumai.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 59
12 straipsnio 3 dalis

3. Prekių perdavimo gavėjui sustabdymo 
arba sulaikymo procedūra atliekama 

Išbraukta.
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importuotojo sąskaita. Jeigu išieškoti tas 
išlaidas iš importuotojo neįmanoma, jos 
pagal nacionalinius įstatymus gali būti 
išieškotos iš bet kokio kito asmens, 
atsakingo už bandymą neteisėtai importuoti 
prekes.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 60
12 straipsnio 4 dalis

4. Atitinkamai nacionalinei institucijai 
nustačius, kad produktai, kurių perdavimas 
gavėjui muitinės sprendimu buvo 
sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, buvo 
skirti importui į Bendriją prieštaraujant šio 
11 straipsnio nuostatoms, ši institucija 
užtikrina šių produktų konfiskavimą ir 
utilizavimą pagal nacionalinių įstatymų 
nuostatas. Šios procedūros įvykdomos 
importuotojo sąskaita. Jeigu išieškoti tas 
išlaidas iš importuotojo neįmanoma, jos 
pagal nacionalinius įstatymus gali būti 
išieškotos iš bet kokio kito asmens, 
atsakingo už bandymą neteisėtai importuoti 
prekes.

4. Jei patvirtinama, kad produktai, kurių 
perdavimas gavėjui muitinės sprendimu 
buvo sustabdytas arba kurie buvo 
sulaikyti,buvo skirti importui į Bendriją 
prieštaraujant šio 11 straipsnio nuostatoms, 
ši institucija užtikrina šių produktų 
konfiskavimą ir utilizavimą pagal 
nacionalinių įstatymų nuostatas.

Or. fr

Justification

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.
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Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 61
12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4 a. Prekių perdavimo gavėjui sustabdymo 
arba sulaikymo procedūra atliekama 
importuotojo sąskaita. Jeigu išieškoti tas 
išlaidas iš importuotojo neįmanoma, jos 
pagal nacionalinius įstatymus gali būti 
išieškotos iš bet kokio kito asmens, 
atsakingo už bandymą neteisėtai importuoti 
prekes.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 62
12 straipsnio 5 dalis

5. Jeigu kontrolės procedūras atlikusi 
atitinkama nacionalinė institucija nustato, 
kad produktai, kurių perdavimas gavėjui 
muitinės sprendimu buvo sustabdytas arba 
kurie buvo sulaikyti, nepažeidė 11 
straipsnio 1 dalies nuostatų, muitinė 
panaikina produktams taikomas priemones 
ir perduoda jas produktų gavėjui, su sąlyga, 
kad buvo įvykdyti visi muitinės formalumai.

Išbraukta.

Or. fr

Justification

Les dispositions contenues dans ce paragraphe sont redondantes avec les dispositions 
définies au paragraphe 1 de cet article et sont donc superflues.
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Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 63
14 straipsnio 1 dalis

1. Atsižvelgiant į deramą teisėtų licencijos 
savininko interesų apsaugą, pagal šį 
reglamentą išduota privalomoji licencija 
kompetentingos institucijos arba vienos iš 16 
straipsnyje paminėtų institucijų sprendimu 
gali būti panaikinta bet kuriuo iš šių atvejų:

1. Atsižvelgiant į deramą teisėtų licencijos 
savininko interesų apsaugą, pagal šį 
reglamentą išduota privalomoji licencija 
kompetentingos institucijos arba vienos iš 16 
straipsnyje paminėtų institucijų sprendimu, 
jei licencijos savininkas nesilaiko licencijos 
sąlygų.

(a) jeigu licencijos savininkas nesilaiko 
licencijos sąlygu;

(b) jeigu ir kai aplinkybės, dėl kurių buvo 
išduota licencija, išnyksta ir yra mažai 
tikėtina, kad jos vėl atsirastų.

Or. fr

Justification

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.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 64
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Atsakinga institucija skubos tvarka 
nagrinėja jai pateiktus skundus ir atsako 
per 7 dienas. 
Dėl pateiktų skundų privalomos licencijos 
taikymas nesustabdomas. 

Or. fr

Justification

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.
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Il convient aussi de prévenir tout abus de la procédure de recours, notamment de la part du 
détenteur des droits.

Pakeitimą pateikė  Anne Ferreira, Kader Arif

Pakeitimas 65
17 straipsnis

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie 
šio reglamento veikimą ir jo įnašą 
įgyvendinant sprendimu nustatytą sistemą.

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo ir kas trejus metus po jo 
įsigaliojimo Komisija pateikia Europos 
Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie 
šio reglamento veikimą ir jo įnašą 
įgyvendinant sprendimu nustatytą sistemą. 
Ji pateikia visus pasiūlymus šio reglamento 
pakeitimui.
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai visus pasiūlymus šio reglamento 
peržiūrai po TRIPS susitarimo pakeitimo. 

Or. fr

Justification

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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