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Voorstel voor een verordening (COM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 39
Overweging 6

(6) Aangezien het door deze verordening 
ingevoerde dwanglicentiesysteem is bedoeld 
om volksgezondheidsproblemen op te 
lossen, moet het te goeder trouw worden 
gebruikt. Het mag niet in de eerste plaats 
voor andere doelen worden gebruikt, en 
vooral niet voor doelen van louter 
commerciële aard.

(6) Het door deze verordening ingevoerde 
dwanglicentiesysteem moet het te goeder 
trouw worden gebruikt. Het mag niet in de 
eerste plaats voor andere doelen worden 
gebruikt, en vooral niet voor doelen van 
louter commerciële aard.

Or. fr

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 1.



PE 357.555v01-00 2/17 AM\562579NL.doc

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 40
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Op mondiaal niveau beantwoorden 
onderzoek en ontwikkeling op 
gezondheidsgebied slechts ten dele aan de
gezondheidsbehoeften in arme landen. Om 
op deze situatie te kunnen reageren, 
moeten zo spoedig mogelijk maatregelen en 
acties worden uitgevoerd om het technische 
vermogen van deze landen te verbeteren via 
overdracht van technologie.

Or. fr

Motivering

Daar onderzoek en ontwikkeling in verband met oninteressante ziekten niet rendabel zijn, 
worden onderzoek en ontwikkeling voornamelijk op het Westen gericht, waardoor de kloof 
tussen ontwikkelde en arme landen steeds breder wordt. Het is van belang dat de Europese 
Unie een duidelijk politiek signaal doet uitgaan.

De overdracht van technologie naar de ontwikkelingslanden en minst ontwikkelde landen is 
deel van het besluit van 30 augustus, maar wordt in de verordening niet vermeld.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 41
Artikel 1, alinea 1

Bij deze verordening wordt een procedure 
ingesteld voor de verlening van 
dwanglicenties voor octrooien en 
aanvullende beschermingscertificaten voor 
de vervaardiging en de verkoop van 
farmaceutische producten indien deze 
producten zijn bestemd voor uitvoer naar in 
aanmerking komende WTO-leden met 
problemen op het gebied van de 
volksgezondheid.

Bij deze verordening wordt een procedure 
ingesteld voor de verlening van 
dwanglicenties voor octrooien en 
aanvullende beschermingscertificaten voor 
de vervaardiging en de verkoop van 
farmaceutische producten indien deze 
producten zijn bestemd voor uitvoer naar in 
aanmerking komende WTO-leden en andere 
landen voor wie dit noodzakelijk is.

Or. fr
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Motivering

Het stelsel van dwanglicenties blijft niet beperkt tot  problemen op het gebied van de 
volksgezondheid, maar op deze manier wordt eveneens getracht een antwoord te vinden op 
het ontbreken of de gebrekkige kwaliteit van het vermogen geneesmiddelen te produceren.

Het is wenselijk dat het systeem wordt uitgebreid tot landen die geen lid zijn van de WTO.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 42
Artikel 4, alinea 2

Wanneer een WTO-lid de WTO echter 
heeft meegedeeld het systeem niet als 
invoerend WTO-lid te zullen gebruiken, 
kan het geen invoerend WTO-lid worden.

schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling is te beperkend. Het is onmogelijk een ontwikkelingsland dat kennis heeft 
gegeven van zijn weigering te verbieden terug te komen op een eerder besluit. Met deze 
bepaling wordt het besluit van de WTO van 30 augustus 2003 waarschijnlijk verkeerd 
uitgelegd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 43
Artikel 5, lid 3, letter b)

b) de naam van het farmaceutische product 
of de farmaceutische producten die de 
aanvrager onder de dwanglicentie voor 
uitvoer wil produceren en verkopen, onder 
vermelding van alle noodzakelijke 
informatie om de exacte identiteit van het 
product of de producten in kwestie te 
kennen;

b) de naam van het farmaceutische product 
of de farmaceutische producten die de 
aanvrager onder de dwanglicentie voor 
uitvoer wil produceren en verkopen;

Or. fr
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Motivering

Deze bepaling inzake de in het kader van een dwanglicentie door aanvrager te verstrekken 
gegevens is niet vereist in het kader van het besluit van de Algemene Raad van de WTO van 
30 augustus 2003 (vgl. lid 2, letter b), sub ii) van het besluit van de AR van de WTO).

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 44
Artikel 5, lid 3, letter c)

c) het octrooi of de octrooien en/of het 
aanvullende beschermingscertificaat of de 
aanvullende beschermingscertificaten 
waarvoor de dwanglicentie wordt 
aangevraagd; 

schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling inzake de in het kader van een dwanglicentie door aanvrager te verstrekken 
gegevens is niet vereist in het kader van het besluit van de Algemene Raad van de WTO van 
30 augustus 2003.

Voorts kan deze procedure van octrooiering of aanvullende certificering lang duren en 
kostbaar zijn wegens de samenstelling van het geneesmiddel waarvoor een verzoek om 
dwanglicentie wordt ingediend.

Ten slotte is de aanvrager van een dwanglicentie verplicht aan te tonen dat hij met de houder 
van het octrooi/ de octrooien of van het aanvullende certificaat/ de aanvullende certificaten 
heeft onderhandeld overeenkomstig artikel 7 van dit voorstel voor een verordening.

Deze bepaling blijkt overbodig en heeft waarschijnlijk tot gevolg dat eventuele aanvragers 
geen gebruik zullen maken van dit stelsel van dwanglicenties. Deze bepaling moet dus worden 
geschrapt.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 45
Artikel 5, lid 3, letter d)

d) de hoeveelheid van het farmaceutische 
product die de aanvrager onder de 
dwanglicentie wil produceren;

d) de hoeveelheid van het farmaceutische 
product die de aanvrager onder de 
dwanglicentie wil produceren
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overeenkomstig artikel 8, lid 2;

Or. fr

Motivering

Vgl. amendement op artikel 8, lid 2.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 46
Artikel 5, lid 3, letter e)

e) het invoerende WTO-lid of de invoerende 
WTO-leden;

e) het invoerende WTO-lid of de invoerende 
WTO-leden of het andere land/ de andere 
landen voor wie dit noodzakelijk is;

Or. fr

Motivering

Er zij vermeld dat het verzoek kan gelden voor slechts één enkele importeur en voor staten die 
geen WTO-lid zijn.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 47
Artikel 5, lid 3, letter f)

f) het bewijs van voorafgaande 
onderhandelingen met de houder van het 
recht ingevolge artikel 7;

schrappen

Or. fr

Motivering

Deze bepaling vormt deel van artikel 7 van onderhavig voorstel voor een verordening. Zij is 
dan ook overbodig.



PE 357.555v01-00 6/17 AM\562579NL.doc

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 48
Artikel 5, lid 3, letter g)

g) het bewijs van een specifiek verzoek aan 
de aanvrager door gevolmachtigde 
vertegenwoordigers van het invoerende 
WTO-lid onder vermelding van de gewenste 
hoeveelheid van het product.

g) het bewijs van een specifiek verzoek door  
het invoerende WTO-lid/ de invoerende 
WTO-leden of het andere invoerende
land/de andere invoerende landen 
waarvoor dit noodzakelijk is onder 
vermelding van de gewenste hoeveelheid 
van het product.

Or. fr

Motivering

Niet-gouvernementele en zelfs internationale organisaties moeten in staat worden gesteld aan 
het stelsel deel te nemen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 49
Artikel 5, lid 4

4. De bevoegde autoriteit mag met het oog 
op een efficiënte verwerking van de 
aanvraag aanvullende formele of 
administratieve voorschriften vaststellen.

schrappen

Or. fr

Motivering

Enerzijds is de formulering te vaag waardoor niet kan worden vastgesteld welke aanvullende 
eisen de bevoegde autoriteit van een lidstaat kan stellen. Anderzijds is deze eis strijdig met het 
doel van dit voorstel, te weten harmonisatie van de bepalingen in de lidstaten van de Unie. 
Dit lid moet dus worden geschrapt.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 50
Artikel 6, lid 1, letter b)

b) tenzij het invoerende WTO-lid een b) tenzij het invoerende WTO-lid een 
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minst-ontwikkeld land is, een verklaring dat 
het invoerende WTO-lid heeft vastgesteld 
dat het geen productiecapaciteit in de 
farmaceutische sector heeft of dat het de 
productiecapaciteit in die sector heeft 
onderzocht en tot de conclusie is gekomen 
dat deze - onder uitsluiting van capaciteiten 
in eigendom van of onder zeggenschap van 
de houder van het recht - op het ogenblik 
onvoldoende is om in zijn behoeften te 
voorzien;

minst-ontwikkeld land is, zo nodig een 
verklaring dat het invoerende WTO-lid heeft 
vastgesteld dat het onvoldoende of geen 
productiecapaciteit in de farmaceutische
sector heeft voor het product/de producten 
in kwestie op een van de wijzen die zijn 
aangegeven in het WTO-besluit van 30 
augustus 2003 over de tenuitvoerlegging 
van paragraaf 6 van de Verklaring van 
Doha over de overeenkomst inzake TRIPS 
en volksgezondheid;

Or. fr

Motivering

Deze formulering verwijst terug naar de formulering in het WTO-besluit van 30 augustus 
2003. De formulering moet identiek zijn om te voorkomen dat sommige mogelijke aanvragers 
geen gebruik kunnen maken van het stelsel van dwanglicenties.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 51
Artikel 6, lid 1, letter c)

c) voorzover op een farmaceutisch product 
op het grondgebied van het invoerende 
WTO-lid een octrooi rust, een verklaring dat 
dit WTO-lid een dwanglicentie heeft 
verleend of wil verlenen voor de invoer van 
het betrokken product overeenkomstig 
artikel 31 van de TRIPs-overeenkomst en de 
bepalingen van het besluit.

c) voorzover op een farmaceutisch product 
op het grondgebied van het invoerende 
WTO-lid dat geen minder ontwikkeld lid is 
een octrooi rust, een verklaring dat dit 
WTO-lid een dwanglicentie heeft verleend 
of wil verlenen voor de invoer van het 
betrokken product overeenkomstig artikel 31 
van de TRIPs-overeenkomst en de 
bepalingen van het besluit.

Or. fr

Motivering

De minder ontwikkelde WTO-leden zijn, overeenkomstig het besluit van de TRIPs-Raad van 
27 juni 2002 (IP/C/25, 1 juli 2002) uitgezonderd van de eisen die worden gesteld aan de 
ontwikkelingslanden die lid zijn van bedoelde organisatie.



PE 357.555v01-00 8/17 AM\562579NL.doc

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 52
Artikel 7, alinea 1

De aanvrager levert de bevoegde autoriteit 
het bewijs dat hij pogingen heeft gedaan om 
van de houder van het recht toestemming te 
verkrijgen op redelijke commerciële 
voorwaarden en dat deze pogingen niet 
binnen een redelijke termijn zijn geslaagd.

De aanvrager levert de bevoegde autoriteit 
het bewijs dat hij pogingen heeft gedaan om 
van de houder van het recht toestemming te 
verkrijgen op redelijke commerciële 
voorwaarden en dat deze pogingen niet 
binnen dertig dagen zijn geslaagd, behalve 
ingeval van nationale noodsituaties, andere 
bijzonder dringende omstandigheden of 
ingeval van gebruik door de overheid voor 
niet-commerciële doelen overeenkomstig 
artikel 31, letter b) van de TRIPs-
overeenkomst.

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig artikel 31, letter b) van de TRIPs-overeenkomst is het in bepaalde 
omstandigheden toegestaan af te wijken van de verplichting voorafgaand toestemming te 
krijgen van de houder van het octrooi/de octrooien of van het aanvullend certificaat/de 
aanvullende certificaten. De verordening van de Gemeenschap inzake de toekenning van 
dwanglicenties moet niet strenger zijn dan de bepalingen die op het niveau van de WTO zijn 
vastgesteld en aanvaard, omdat anders het gevaar bestaat dat het stelsel van dwanglicenties 
op communautair niveau en in de Europese Unie onmogelijk wordt.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 53
Artikel 8, lid 2

2. De hoeveelheid onder licentie 
vervaardigde geoctrooieerde producten mag 
niet meer bedragen dan de hoeveelheid die 
noodzakelijk is om te voorzien in de 
behoeften van het invoerende WTO-lid of de 
invoerende WTO-leden die in de aanvraag 
worden genoemd.

2. De hoeveelheid onder licentie 
vervaardigde geoctrooieerde producten mag 
niet meer bedragen dan de hoeveelheid die 
noodzakelijk is om te voorzien in de 
behoeften van het invoerende WTO-lid of de 
invoerende WTO-leden die in de aanvraag 
worden genoemd; in verband met iedere 
extra hoeveelheid van hetzelfde 
geoctrooieerde product/dezelfde 
geoctrooieerde producten dat/die op basis 
van de licentie is/zijn vervaardigd wordt de 
kennisgeving opnieuw ingediend bij de 
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bevoegde instantie en bij de WTO.

Or. fr

Motivering

Er moet slechts een eenvoudige procedure verplicht zijn en er moet geen nieuwe procedure 
van toekenning van licenties worden geëist voor iedere vergroting van hoeveelheden van 
(een)identiek(e) product(en).

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 54
Artikel 8, lid 3

3. De licentie blijft strikt beperkt tot de 
vervaardiging van het betrokken product en 
de verkoop voor uitvoer naar het invoerende 
WTO-lid of de invoerende WTO-leden die 
in de aanvraag worden genoemd. Een onder 
de dwanglicentie vervaardigd product mag 
niet te koop worden aangeboden of in de 
handel worden gebracht in een ander land 
dan het in de aanvraag genoemde WTO-lid 
of de in de aanvraag genoemde 
WTO-leden.

3. De licentie geldt voor iedere fase die 
noodzakelijk is voor import, vervaardiging 
en verkoop van de diverse bestanddelen van 
het betrokken product, met inbegrip van de 
actieve stoffen, ten einde de verkoop ervan 
mogelijk te maken voor uitvoer naar het 
invoerende WTO-lid of de invoerende 
WTO-leden die in de aanvraag worden 
genoemd en naar de andere landen die dit 
soort behoeften hebben. Heruitvoer door 
het oorspronkelijke aanvragende land van 
het product/de producten is toegestaan aan 
leden van een regionale 
handelsovereenkomst, overeenkomstig 
paragraaf 6 van het WTO-besluit van 30 
augustus over de tenuitvoerlegging van 
paragraaf 6 van de Verklaring van Doha 
over de overeenkomst inzake TRIPS en 
volksgezondheid.

Or. fr

Motivering

Volgens de formulering van de oorspronkelijke verordening mogen niet alle bestanddelen 
worden ingevoerd die noodzakelijk zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen waarvoor 
een dwanglicentie geldt. Zonder deze nadere toelichting bestaat het gevaar dat de 
verordening geen effect sorteert.

Voorts is heruitvoer naar landen die lid zijn van een regionale overeenkomst volgens het 
WTO-besluit toegestaan.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 55
Artikel 8, lid 4

4. Producten die onder de licentie zijn 
vervaardigd, moeten door een bijzondere 
etikettering of markering duidelijk 
herkenbaar zijn als producten die 
overeenkomstig deze verordening zijn 
vervaardigd. De producten moeten door een 
speciale verpakking worden onderscheiden 
van de door de houder van het recht 
vervaardigde producten. Op de verpakking 
en alle daarmee samenhangende 
documentatie wordt aangegeven dat het 
product het voorwerp van een dwanglicentie 
krachtens deze verordening is, onder 
vermelding van de naam van de bevoegde 
autoriteit en een eventueel 
referentienummer, en met de duidelijke 
kanttekening dat het product uitsluitend 
bestemd is voor uitvoer naar en verkoop in 
het betrokken invoerende WTO-lid of de 
betrokken invoerende WTO-leden. 
Bovendien moet het product zelf een 
bijzondere kleur of vorm krijgen, tenzij de 
aanvrager aantoont dat dit onderscheid niet 
realiseerbaar is of de prijs aanmerkelijk 
zou beïnvloeden.

4. Producten die onder de licentie zijn 
vervaardigd, moeten door een bijzondere 
etikettering of markering duidelijk 
herkenbaar zijn als producten die 
overeenkomstig deze verordening zijn 
vervaardigd. De producten moeten door een 
speciale verpakking en/of een bijzondere 
kleur of vorm van de producten zelf worden 
onderscheiden van de door de houder van 
het recht vervaardigde producten, mits dit 
onderscheid realiseerbaar is en vrijwel 
geen invloed heeft op de prijs. Op de 
verpakking en alle daarmee samenhangende 
documentatie wordt aangegeven dat het 
product het voorwerp van een dwanglicentie 
krachtens deze verordening is, onder 
vermelding van de naam van de bevoegde 
autoriteit en een eventueel 
referentienummer, en met de duidelijke 
kanttekening dat het product uitsluitend 
bestemd is voor uitvoer naar en distributie in 
het betrokken invoerende WTO-lid of de 
betrokken invoerende WTO-leden.

Or. fr

Motivering

De formulering van het WTO-besluit van 30 augustus (artikel 2, letter b, sub ii) moet opnieuw 
worden opgenomen. De door de Commissie voorgestelde tekst is veel te strikt en er worden 
extra eisen gesteld die de toepassing van het stelsel van dwanglicenties zullen beperken. 

Voorts wordt in het voorgestelde amendement rekening gehouden met het feit dat iedere 
merkbare wijziging van de samenstelling en/of dosering van een geneesmiddel beperking en 
zelfs ondoelmatigheid van het onder dwanglicentie vervaardigde geneesmiddel tot gevolg kan 
hebben, hetgeen haaks staat op het doel het hoofd te bieden aan een noodsituatie op het 
gebied van de volksgezondheid in het invoerende land/de invoerende landen.

Voorts moet "verkoop" worden vervangen door "distributie" met het oog op niet-commerciële 
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verstrekking van onder dwanglicentie vervaardigde geneesmiddelen door de overheid.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 56
Artikel 8, lid 6

6. Indien op de onder de dwanglicentie 
vallende producten een octrooi van 
toepassing is in de in de aanvraag genoemde 
invoerende WTO-leden, mogen de 
producten uitsluitend worden uitgevoerd 
indien deze landen een dwanglicentie voor 
de invoer en verkoop van de producten 
hebben verleend.

6. Indien op de onder de dwanglicentie 
vallende producten een octrooi van 
toepassing is in de in de aanvraag genoemde 
invoerende WTO-leden, mogen de 
producten uitsluitend worden uitgevoerd 
indien deze landen een dwanglicentie voor 
de invoer en distributie van de producten 
hebben verleend.

Or. fr

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 8, lid 4.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 57
Artikel 9

De bevoegde autoriteit wijst een aanvraag af 
indien niet aan alle voorwaarden van artikel 
5, leden 3 en 4, en de artikelen 6, 7 en 8 is 
voldaan. Alvorens een aanvraag af te wijzen, 
stelt de bevoegde autoriteit de aanvrager in 
de gelegenheid de situatie te herstellen en te 
worden gehoord.

De bevoegde autoriteit wijst een aanvraag af 
indien niet aan alle voorwaarden van artikel 
5, lid 3, en de artikelen 6, 7 en 8 is voldaan. 
Alvorens een aanvraag af te wijzen, stelt de 
bevoegde autoriteit de aanvrager in de 
gelegenheid de situatie te herstellen en te 
worden gehoord.

Or. fr

Motivering

Sluit aan op het amendement op artikel 5, lid 4.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 58
Artikel 12, lid 1

1. Indien er reden is om aan te nemen dat 
producten die op grond van deze 
verordening voorwerp zijn van een 
dwanglicentie, in strijd met artikel 11, lid 1, 
in de Gemeenschap worden ingevoerd, 
schorsen de douaneautoriteiten de vrijgave 
van de betrokken producten of houden zij 
deze vast totdat de betrokken nationale 
autoriteit een besluit over de aard van de 
goederen heeft genomen. De termijn van de 
schorsing of het vasthouden bedraagt ten 
hoogste tien werkdagen, tenzij er sprake is 
van bijzondere omstandigheden, in welk 
geval de termijn met maximaal tien 
werkdagen mag worden verlengd. Bij het 
verstrijken van deze termijn worden de 
producten vrijgegeven, mits alle 
douaneformaliteiten zijn vervuld. 

1. Indien producten die op grond van deze 
verordening voorwerp zijn van een 
dwanglicentie, in strijd met artikel 11, lid 1, 
in de Gemeenschap worden ingevoerd in 
strijd met artikel 5, lid 3, en met de 
artikelen 6,7 en 8, schorsen de 
douaneautoriteiten de vrijgave van de 
betrokken producten of houden zij deze vast 
totdat de betrokken nationale autoriteit een 
besluit over de aard van de goederen heeft 
genomen. De termijn van de schorsing of het 
vasthouden bedraagt ten hoogste tien 
werkdagen, tenzij er sprake is van 
bijzondere omstandigheden, in welk geval 
de termijn met maximaal tien werkdagen 
mag worden verlengd. Bij het verstrijken 
van deze termijn worden de producten 
vrijgegeven, mits alle douaneformaliteiten 
zijn vervuld. 

Or. fr

Motivering

De formulering die in het voorstel voor een verordening wordt voorgesteld is te vaag. De 
redenen die schorsing van de vrijgave mogelijk maken, moeten dezelfde zijn als de 
voorwaarden die vereist zijn voor de verlening van een dwanglicentie,

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 59
Artikel 12, lid 3

3. De kosten van de procedure voor de 
schorsing van de vrijgave of het vasthouden 
van de goederen zijn voor rekening van de 
importeur. Indien deze kosten niet op de 
importeur kunnen worden verhaald, 
kunnen zij overeenkomstig het nationale 
recht worden ingevorderd van eenieder die 

schrappen
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voor de poging tot illegale invoer 
aansprakelijk is. 

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake de betaling van de kosten van vermoede of aangetoonde illegale import 
van producten worden verplaatst naar paragraaf 4bis (nieuw) om te voorkomen dat deze 
bepalingen in de leden 3 en 4 van dit artikel worden herhaald.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 60
Artikel 12, lid 4

4. Indien de betrokken nationale autoriteit
vaststelt dat de producten waarvan de 
vrijgave door de douaneautoriteiten is 
geschorst of die door hen worden 
vastgehouden, in strijd met het verbod in 
artikel 11, lid 1, van deze verordening 
bestemd waren voor de invoer in de 
Gemeenschap, zorgt die autoriteit ervoor dat 
deze producten overeenkomstig de nationale 
wetgeving in beslag worden genomen en 
vernietigd. Dit geschiedt op kosten van de 
importeur. Indien deze kosten niet op de 
importeur kunnen worden verhaald, 
kunnen zij overeenkomstig het nationale 
recht worden ingevorderd van eenieder die 
voor de poging tot illegale invoer 
aansprakelijk is.

4. Indien wordt bevestigd dat de producten 
waarvan de vrijgave door de 
douaneautoriteiten is geschorst of die door 
hen worden vastgehouden, in strijd met het 
verbod in artikel 11, lid 1, van deze 
verordening bestemd waren voor de invoer 
in de Gemeenschap, zorgt de betrokken 
nationale autoriteit ervoor dat deze 
producten overeenkomstig de nationale 
wetgeving in beslag worden genomen en 
vernietigd. 

Or. fr

Motivering

De in het voorstel voor een verordening voorgestelde formulering is te vaag. Beslag op 
illegaal in de Europese Unie of één van de lidstaten ingevoerde producten is slechts mogelijk 
op basis van bevestiging van inbreuk op de bepalingen in onderhavige verordening.

De schrapping van de bepalingen inzake het verhalen van de kosten van het beslag is 
uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat de (geamendeerde) bepalingen in lid 3 van hetzelfde 
artikel nog een keer worden opgesomd.



PE 357.555v01-00 14/17 AM\562579NL.doc

NL

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 61
Artikel 12, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De kosten van de procedure voor de 
schorsing van de vrijgave of het vasthouden 
van de goederen zijn voor rekening van de 
importeur. Indien deze kosten niet op de 
importeur kunnen worden verhaald, 
kunnen zij overeenkomstig het nationale 
recht worden ingevorderd van eenieder die 
voor de poging tot illegale invoer 
aansprakelijk is. 

Or. fr

Motivering

De bepalingen inzake de betaling van de kosten van vermoede of aangetoonde illegale import 
van producten worden verplaatst naar paragraaf 4bis (nieuw) om te voorkomen dat deze 
bepalingen in de leden 3 en 4 van dit artikel worden herhaald.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 62
Artikel 12, lid 5

5. Indien wordt vastgesteld dat de 
producten waarvan de vrijgave door de 
douaneautoriteiten is geschorst of die door 
deze worden vastgehouden, niet in strijd 
zijn met het verbod in artikel 11, lid 1, van 
deze verordening, geeft de douaneautoriteit 
deze producten vrij voor de geadresseerde, 
op voorwaarde dat alle douaneformaliteiten 
zijn vervuld. 

schrappen

Or. fr

Motivering

De bepalingen in dit lid zijn gelijk aan die in lid 1 van dit artikel en dus overbodig.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 63
Artikel 14, lid 1

1. Behoudens een passende bescherming van 
de gerechtvaardigde belangen van de 
licentiehouder, kan een krachtens deze 
verordening verleende dwanglicentie 
worden beëindigd door een beslissing van de 
bevoegde autoriteit of door een van de in 
artikel 16 genoemde instanties in de 
volgende gevallen:

1. Behoudens een passende bescherming van 
de gerechtvaardigde belangen van de 
licentiehouder, kan een krachtens deze 
verordening verleende dwanglicentie 
worden beëindigd door een beslissing van de 
bevoegde autoriteit of door een van de in 
artikel 16 genoemde instanties indien de 
licentiehouder zich niet aan de voorwaarden 
van de licentie houdt:

(a) indien de licentiehouder zich niet aan de 
voorwaarden van de licentie houdt;

(b) wanneer de omstandigheden die tot de 
licentieverlening hebben geleid, ophouden 
te bestaan en zich waarschijnlijk niet meer 
zullen voordoen.

Or. fr

Motivering

Het recht een dwanglicentie te beëindigen om de in letter b) genoemde redenen kan niet 
worden toegekend aan de in lid 1 opgesomde instanties. Alleen de importerende lidstaten 
kunnen beoordelen of de omstandigheden die aanleiding zijn geweest tot de verlening van een 
dwanglicentie nog bestaan. Deze bepaling moet dus worden geschrapt.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 64
Artikel 15, alinea 1 bis (nieuw)

De bevoegde autoriteit behandelt bij haar 
ingestelde beroepen zo spoedig mogelijk en 
geeft binnen 7 dagen uitsluitsel.
Door de instelling van een beroep wordt de 
tenuitvoerlegging van de dwanglicentie niet 
opgeschort.

Or. fr
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Motivering

De instantie die is belast met de behandeling van beroepsprocedures is met het oog op 
noodtoestanden en buitengewoon ernstige situaties verplicht zo snel mogelijk maatregelen te 
nemen en haar besluit kenbaar te maken.

Tevens moet iedere vorm van misbruik van de beroepsprocedure onmogelijk worden gemaakt, 
met name van de zijde van de houder van de rechten.

Amendement ingediend door Anne Ferreira, Kader Arif

Amendement 65
Artikel 17

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening legt de Commissie het Europees 
Parlement, de Raad en het Comité van de 
Regio's een verslag voor over de uitvoering 
van deze verordening en over de bijdrage 
ervan aan de uitvoering van het door het 
besluit ingevoerde systeem.

Drie jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening en vervolgens om de drie jaar 
legt de Commissie het Europees Parlement, 
de Raad en het Comité van de Regio's een 
verslag voor over de uitvoering van deze 
verordening en over de bijdrage ervan aan de 
uitvoering van het door het besluit 
ingevoerde systeem. Zij dient ieder voorstel 
in om in onderhavige verordening de 
noodzakelijk wijzigingen aan te brengen.
De Commissie dient bij het Europees 
Parlement en de Raad eveneens alle 
voorstellen tot herziening van onderhavige 
verordening in, zodra de TRIPs-
overeenkomst wordt gewijzigd.

Or. fr

Motivering

De publicatie van tenuitvoerleggingsverslagen moet, met het oog op aanvulling van 
gesignaleerde leemten, zo nodig vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de 
Gemeenschapswetgeving.

Voorts moet de Commissie iedere wijziging op onderhavige verordening voorstellen die nodig 
is naar aanleiding van wijziging van de TRIPs-overeenkomst. De samenhang van de 
documenten moet worden gewaarborgd.
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