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Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 6

(6) Biorąc pod uwagę, że celem systemu 
licencji przymusowych ustanowionego 
niniejszym rozporządzeniem jest podjęcie 
działań służących rozwiązaniu problemów 
dotyczących zdrowia publicznego, powinien 
on być wykorzystywany w dobrej wierze; 
jeśli nadrzędnym zamiarem jest realizacja 
innych celów, a zwłaszcza celów o 
charakterze czysto handlowym, systemu 
tego nie należy stosować.

System licencji przymusowych ustanowiony 
niniejszym rozporządzeniem powinien być 
wykorzystywany w dobrej wierze; jeżeli 
nadrzędnym zamiarem jest realizacja innych 
celów, a zwłaszcza celów o charakterze 
czysto handlowym, systemu tego nie należy 
stosować.

Or. fr
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Uzasadnienie

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 1.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

(6a) W skali światowej, badania i rozwój w 
zakresie zdrowia zaspokajają tylko 
częściowo potrzeby państw ubogich 
związane ze zdrowiem. Aby zaradzić tej 
sytuacji należy jak najszybciej podjąć kroki 
i działania w celu podniesienie możliwości 
technicznych tych państw poprzez transfer 
technologii.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 41
Artykuł 1 akapit 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedurę przyznawania licencji 
przymusowych w odniesieniu do patentów i 
uzupełniających świadectw ochronnych 
dotyczących wytwarzania i sprzedaży 
produktów farmaceutycznych w przypadku, 
gdy te produkty są przeznaczone na wywóz 
do członków WTO dotkniętych problemami 
dotyczącymi zdrowia publicznego, 
kwalifikujących się do ich otrzymania.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
procedurę przyznawania licencji 
przymusowych w odniesieniu do patentów i 
uzupełniających świadectw ochronnych 
dotyczących wytwarzania i sprzedaży 
produktów farmaceutycznych w przypadku, 
gdy te produkty są przeznaczone na wywóz 
do członków WTO kwalifikujących się do 
ich otrzymania oraz do innych 
potrzebujących ich państw.
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Or. fr

Uzasadnienie

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.
Il convient d'élargir les bénéficiaires de ce système aux pays non membres de l'OMC.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 42
Artykuł 4 akapit 2

Niemniej jednak, każdy członek WTO, 
który złożył oświadczenie do WTO, że nie 
wykorzysta systemu jako importer – członek 
WTO, nie jest importerem - członkiem 
WTO kwalifikującym się do uczestnictwa w 
systemie.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 43
Artykuł 5 ustęp 3 litera b)

b) nazwa produktu farmaceutycznego lub 
produktów, jakie wnioskodawca zamierza 
wytwarzać i sprzedawać w celu wywozu na 
podstawie licencji przymusowej, włącznie z 
dodatkowymi informacjami wymaganymi 
dla dokładnej identyfikacji danego 
produktu lub produktów; 

b) nazwa produktu farmaceutycznego lub 
produktów, jakie wnioskodawca zamierza 
wytwarzać i sprzedawać w celu wywozu na 
podstawie licencji przymusowej;

Or. fr
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Uzasadnienie

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)

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 44
Artykuł 5 ustęp 3 litera c)

c) identyfikacja patentu(ów) oraz/lub 
uzupełniających świadectw ochronnych, 
których dotyczy wniosek o licencję 
przymusową; 

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 45
Artykuł 5 ustęp 3 litera d)

d) ilość produktu farmaceutycznego, którą 
wnioskodawca zamierza wytwarzać na 
podstawie licencji przymusowej; 

d) ilość produktu farmaceutycznego, którą 
wnioskodawca zamierza wytwarzać na 
podstawie licencji przymusowej, zgodnie z 
art. 8 ust. 2;
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 46
Artykuł 5 ustęp 3 litera e)

e) importer - członek WTO/importerzy –
członkowie WTO; 

e) importer członek WTO/importerzy 
członkowie WTO lub inny potrzebujący 
kraj/inne potrzebujące kraje przywozu;

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 47
Artykuł 5 ustęp 3 punkt f)

f) dowody wcześniejszych negocjacji z 
posiadaczem prawa na mocy art. 7;

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 48
Artykuł 5 ustęp 3 punkt g)

g) dowody złożenia przez upoważnionego
przedstawiciela importera – członka WTO 

g) dowody złożenia przez importera -
członka WTO/importerów - członków WTO 
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konkretnego wniosku do ubiegającego się o 
licencję przymusową, określającego 
wymaganą ilość produktu. 

lub przez inny potrzebujący kraj/inne
potrzebujące kraje przywozu konkretnego 
wniosku określającego wymaganą ilość 
produktu. 

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 49
Artykuł 5 ustęp 4

4. Właściwe władze mogą ustalić dodatkowe 
wymogi formalne lub administracyjne 
celem usprawnienia procesu realizowania 
wniosku.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 50
Artykuł 6 ustęp 1 punkt b)

b) o ile importer – członek WTO nie należy 
do krajów najsłabiej rozwiniętych, 
potwierdza, że importer – członek WTO 
ustalił, że nie posiada zdolności 
produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym 
lub zbadał swoje zdolności produkcyjne w 
tym sektorze i stwierdził, że za wyjątkiem 
zdolności posiadanych lub kontrolowanych 

b) o ile importer - członek WTO nie należy 
do krajów najsłabiej rozwiniętych, 
potwierdza, jeżeli zachodzi taka 
konieczność, że importer – członek WTO 
ustalił, że nie posiada wystarczających albo 
żadnych zdolności produkcyjnych w 
sektorze farmaceutycznym w odniesieniu do 
danego produktu/danych produktów, w 
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przez posiadacza prawa są one obecnie 
niewystarczające do spełnienia jego 
potrzeb;

sposób określony w załączniku do decyzji 
WTO z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wykonania ustępu 6 deklaracji z Doha w 
sprawie Porozumienia TRIPS  i zdrowia 
publicznego;

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 51
Artykuł 6 ustęp 1 litera c)

c) potwierdza, że jeśli produkt 
farmaceutyczny został opatentowany na 
terytorium importera – członka WTO, ten 
członek WTO przyznał lub zamierza 
przyznać licencję przymusową na przywóz 
danego produktu zgodnie z art. 31 
Porozumienia TRIPS i postanowień decyzji.

c) potwierdza, że jeśli produkt 
farmaceutyczny został opatentowany na 
terytorium importera – członka WTO nie 
należącego do najsłabiej rozwiniętych 
krajów członkowskich, ten członek WTO 
przyznał lub zamierza przyznać licencję 
przymusową na przywóz danego produktu 
zgodnie z art. 31 Porozumienia TRIPS i 
postanowień decyzji.

Or. fr

Uzasadnienie

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).

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 52
Artykuł 7 akapit 1

Wnioskodawca dostarcza właściwym 
organom przekonywujący dowód, że dołożył 
wszelkich starań, aby otrzymać 

Wnioskodawca dostarcza właściwym 
organom przekonywujący dowód, że dołożył 
wszelkich starań, aby otrzymać 
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upoważnienie od posiadacza prawa na 
rozsądnych warunkach handlowych oraz że 
te starania nie przyniosły pozytywnych 
skutków w stosownym czasie

upoważnienie od posiadacza prawa na 
rozsądnych warunkach handlowych oraz że 
te starania nie przyniosły pozytywnych 
skutków w okresie 30 dni, z wyjątkiem 
przypadków zagrożenia bezpieczeństwa 
narodowego, innych okoliczności 
nadzwyczajnej pilności lub w przypadku 
publicznego użycia dla celów 
niehandlowych zgodnie z artykułem 31 
litera b) Porozumienia TRIPS.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 53
Artykuł 8 ustęp 2

2. Ilość opatentowanego, wytworzonego 
zgodnie z licencją produktu lub produktów  
nie przekroczy ilości niezbędnej do 
spełnienia potrzeb importerów – członków 
WTO wymienionych we wniosku.

2. Ilość opatentowanego, wytworzonego 
zgodnie z licencją produktu lub produktów 
nie przekroczy ilości niezbędnej do 
spełnienia potrzeb importerów – członków 
WTO wymienionych we wniosku; o 
jakiejkolwiek dodatkowej ilości tego 
samego opatentowanego, wytworzonego 
zgodnie z licencją produktu lub produktów 
informuje się w ponownym powiadomieniu 
skierowanym do właściwych władz oraz do 
WTO.

Or. fr

Uzasadnienie

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).
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Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 54
Artykuł 8 ustęp 3

3. Licencja jest ściśle ograniczona do 
działań związanych z wytwarzaniem danego 
produktu i jego sprzedażą na wywóz do 
członków WTO wymienionych we wniosku 
Żadnego produktu wytworzonego w ramach 
licencji przymusowej nie wolno oferować 
do sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu w 
żadnym innym kraju poza krajami 
będącymi członkami WTO wymienionymi 
we wniosku.

3. Licencja obejmuje wszystkie niezbędne 
etapy importu, wytwarzania i sprzedaży
różnych składników danego produktu, w 
tym substancji czynnych, w celu 
umożliwienia ich sprzedaży na wywóz do 
kraju/krajów będących członkami WTO 
wymienionymi we wniosku oraz do innych 
mających takie potrzeby krajów.  
Dozwolony będzie ponowny wywóz 
produktu/produktów przez początkowego 
wnioskodawcę do państw członków 
regionalnego porozumienia handlowego 
zgodnie z postanowieniami ustępu 6 decyzji 
WTO z dnia 30 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wykonania ustępu 6 Deklaracji z Doha w 
sprawie Porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 55
Artykuł 8 ustęp 4

4. Produkty wytworzone w ramach licencji 
muszą być wyraźnie identyfikowane, za 
pomocą specjalnych etykiet lub oznakowań, 
jako wytworzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Produkty należy odróżnić 
od tych, które zostały wytworzone przez 

4. Produkty wytworzone w ramach licencji 
muszą być wyraźnie identyfikowane, za 
pomocą specjalnych etykiet lub oznakowań, 
jako wytworzone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Produkty należy odróżnić 
od tych, które zostały wytworzone przez 
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posiadacza praw, za pomocą specjalnego 
opakowania. Opakowanie oraz wszelka 
dokumentacja dotycząca produktu powinny 
zawierać oznakowanie stwierdzające, że 
produkt podlega licencji przymusowej 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na 
oznakowaniu należy umieścić nazwę 
właściwych władz i identyfikacyjny numer 
referencyjny oraz wyraźnie zaznaczyć, że 
produkt jest przeznaczony wyłącznie na 
wywóz i sprzedaż w danych krajach 
będących importerami – członkami WTO. O 
ile wnioskodawca nie udowodni, że 
odróżnienie produktu w taki sposób jest 
niewykonalne lub że ma ono istotny wpływ 
na cenę, wymagane jest także nadanie 
produktowi specjalnej barwy lub kształtu.

posiadacza praw za pomocą specjalnego 
opakowania oraz/lub poprzez nadanie 
produktowi specjalnej barwy lub kształtu, 
pod warunkiem, że takie odróżnienie jest 
wykonalne i nie będzie miało żadnego lub 
prawie żadnego wpływu na cenę produktu.
Opakowanie oraz wszelka dokumentacja 
dotycząca produktu powinny zawierać 
oznakowanie stwierdzające, że produkt 
podlega licencji przymusowej zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Na 
oznakowaniu należy umieścić nazwę 
właściwych władz i numer lub kod 
identyfikacyjny oraz wyraźnie zaznaczyć, że 
produkt jest przeznaczony wyłącznie na 
wywóz i dystrybucję w danych krajach 
będących importerami – członkami WTO.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 56
Artykuł 8 ustęp 6

6. Jeżeli produkty objęte licencją 
przymusową zostały opatentowane w 
krajach będących importerami - członkami 
WTO wymienionymi we wniosku, wywóz 
produktów nastąpi wyłącznie wówczas, jeśli 
kraje te wydały obowiązkowe pozwolenie na 
przywóz i sprzedaż produktów.

6. Jeżeli produkty objęte licencją 
przymusową zostały opatentowane w 
krajach będących importerami - członkami 
WTO wymienionymi we wniosku, wywóz 
produktów nastąpi wyłącznie wówczas, jeśli 
kraje te wydały obowiązkowe pozwolenie na 
przywóz i dystrybucję produktów.
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 57
Artykuł 9

Jeżeli nie został spełniony którykolwiek z 
warunków określonych w art. 5 ust. 3 i 4
oraz art. 6, -8, właściwe władze odrzucają 
wniosek. Przed odrzuceniem wniosku, 
właściwe władze umożliwiają 
wnioskodawcy naprawienie sytuacji i 
wysłuchanie jego wyjaśnień.

Jeżeli nie został spełniony którykolwiek z 
warunków określonych w art. 5 ust. 3 oraz 
art. 6, 7 i 8, właściwe władze odrzucają 
wniosek. Przed odrzuceniem wniosku, 
właściwe władze umożliwiają 
wnioskodawcy naprawienie sytuacji i 
wysłuchanie jego wyjaśnień.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 58
Artykuł 12 ustęp 1

1. W przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, że produkty będące 
przedmiotem licencji przymusowej zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem są wywożone 
do Wspólnoty niezgodnie z przepisami art. 
11 ust. 1, władze celne wstrzymają wydanie 
danych produktów lub je zatrzymają przez 
okres niezbędny dla otrzymania decyzji 
odpowiedniego krajowego organu odnośnie 
charakteru transakcji handlowej. Okres 
wstrzymania lub zatrzymania nie może 
przekroczyć 10 dni roboczych, o ile nie mają 
zastosowania specjalne okoliczności, w 
których ten okres można przedłużyć 
maksymalnie o 10 dni roboczych. Po 

1. Jeżeli produkty będące przedmiotem 
licencji przymusowej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem są wywożone do 
Wspólnoty niezgodnie z przepisami artykułu 
11 ust. 1, z naruszeniem postanowień 
artykułu 5 ust. 3 oraz artykułów 6, 7 i 8, 
władze celne wstrzymają wydanie danych 
produktów lub je zatrzymają przez okres 
niezbędny dla otrzymania decyzji 
odpowiedniego krajowego organu odnośnie 
charakteru transakcji handlowej. Okres 
wstrzymania lub zatrzymania nie może 
przekroczyć 10 dni roboczych, o ile nie mają 
zastosowania specjalne okoliczności, w 
których ten okres można przedłużyć 



AM\562579PL.doc PE 357.555v01-00 12/16 AM\

PL

wygaśnięciu tego okresu, produkty zostaną 
wydane pod warunkiem, że wszystkie 
formalności celne zostały dopełnione.

maksymalnie o 10 dni roboczych. Po 
wygaśnięciu tego okresu, produkty zostaną 
wydane pod warunkiem, że wszystkie 
formalności celne zostały dopełnione.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 59
Artykuł 12 ustęp 3

3. Procedura wstrzymania wydania lub 
zatrzymania towarów prowadzona jest na 
koszt importera. Jeśli odzyskanie tych 
kosztów od importera nie jest możliwe, 
mogą one zostać odzyskane od innej osoby 
odpowiedzialnej za usiłowanie dokonania 
nielegalnego przywozu, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 60
Artykuł 12 ustęp 4

4. Jeśli odpowiedni organ krajowy uzna, że 
produkty, których wydanie wstrzymano lub 
które zostały zatrzymane przez władze celne 
były przeznaczone na przywóz do 
Wspólnoty niezgodnie z zakazem zawartym 

4. Jeśli zostanie potwierdzone, że produkty, 
których wydanie wstrzymano lub które 
zostały zatrzymane przez władze celne były 
przeznaczone na przywóz do Wspólnoty 
niezgodnie z zakazem zawartym w art. 11 
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w art. 11 ust. 1, organ ten zapewni, aby te 
produkty zostały zajęte i rozdysponowane 
zgodnie z ustawodawstwem krajowym.
Procedury te prowadzone są na koszt 
importera. Jeśli odzyskanie tych kosztów od 
importera nie jest możliwe, mogą one 
zostać odzyskane od innej osoby 
odpowiedzialnej za usiłowanie dokonania 
nielegalnego przywozu, zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

ust. 1, organ ten zapewni, aby te produkty 
zostały zajęte i rozdysponowane zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 61
Artykuł 12 ustęp 4a (nowy)

4a. Procedura wstrzymania wydania lub 
zatrzymania bądź przejęcia towarów 
prowadzona jest na koszt importera. Jeśli
odzyskanie tych kosztów od importera nie 
jest możliwe, mogą one zostać odzyskane od 
innej osoby odpowiedzialnej za usiłowanie 
dokonania nielegalnego przywozu, zgodnie 
z ustawodawstwem krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

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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Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 62
Artykuł 12 ustęp 5

5. W przypadku stwierdzenia, że produkty, 
których wydanie wstrzymano lub które 
zostały zatrzymane przez władze celne, a 
które podlegają dalszej kontroli 
odpowiedniego organu krajowego, nie 
naruszają zakazu zawartego w art. 11 ust. 
1, organy celne wydadzą produkty odbiorcy 
pod warunkiem, że wszystkie formalności 
celne zostały dopełnione.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 63
Artykuł 14 ustęp 1

1. Pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniej ochrony uzasadnionych 
interesów licencjobiorcy, licencja 
przymusowa przyznana na mocy niniejszego 
rozporządzenia może zostać unieważniona 
decyzją właściwych władz lub przez jeden z 
organów, o których mowa w art. 16 w 
następujących przypadkach:

1. Pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniej ochrony uzasadnionych 
interesów licencjobiorcy, licencja 
przymusowa przyznana na mocy niniejszego 
rozporządzenia może zostać unieważniona
decyzją właściwych władz lub przez jeden z 
organów, o których mowa w art. 16 jeżeli 
licencjobiorca nie przestrzega warunków 
licencji.

a) licencjobiorca nie przestrzega warunków 
licencji;

b) okoliczności, które doprowadziły do 
przyznania licencji, przestały mieć miejsce i 
jest mało prawdopodobne, że wystąpią 
ponownie.

Or. fr
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Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 64
Artykuł 15 akapit 1 a (nowy)

Odpowiedni organ rozpatruje w trybie 
pilnym zgłoszone do niego odwołania i 
udziela odpowiedzi w terminie 7 dniu.
Złożone odwołania nie mają skutku 
zawieszającego dla realizacji przymusowej 
licencji. 

Or. fr

Uzasadnienie

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.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Kader Arif

Poprawka 65
Artykuł 17

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 
niniejszego rozporządzenia oraz jego wkładu 
we wdrażanie systemu ustanowionego na 
mocy decyzji.

Trzy lata po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy lata, 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
dotyczące funkcjonowania niniejszego 
rozporządzenia oraz jego wkładu we 
wdrażanie systemu ustanowionego na mocy 
decyzji. Przedstawi ona wszelkie propozycje 
mające na celu naniesienie niezbędnych 
zmian do niniejszego rozporządzenia.
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Komisja przedstawi także Parlamentowi 
Europejskiemu oraz Radzie wszelkie 
propozycje nowelizacji niniejszego 
rozporządzenia z chwilą wprowadzenia 
zmian do Porozumienia TRIPS.

Or. fr

Uzasadnienie

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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