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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 39
Skäl 6

(6) Eftersom tvångslicenssystemet som 
fastställs i den här förordningen syftar till att 
ta itu med folkhälsoproblem skall den 
användas i detta syfte. Dess främsta 
användningsområde bör inte vara att tjäna 
andra syften, och särskilt inte syften av rent 
kommersiell natur.

(6) Tvångslicenssystemet som fastställs i 
den här förordningen skall användas i sitt 
egentliga syfte. Dess främsta 
användningsområde bör inte vara att tjäna 
andra syften, och särskilt inte syften av rent 
kommersiell natur.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 1.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 40
Skäl 6a (nytt)

(6a) Forskning och utveckling om hälsa på 
global nivå motsvarar endast delvis de 
fattiga ländernas hälsobehov. För att råda 
bot på denna situation bör åtgärder så 
snart som möjligt vidtas för att förbättra 
dessa länders tekniska kapacitet med hjälp 
av tekniköverföring.

Or. fr

Motivering

Eftersom forskning och utveckling kring eftersatta sjukdomar inte är ekonomiskt bärkraftig 
riktar sig denna i huvudsak mot västvärldens behov, vilket skapar större klyftor mellan rika 
och fattiga länder. Det är viktigt att Europeiska unionen ger en tydlig politisk signal.

Tekniköverföring till utvecklingsländer och de minst utvecklade länderna finns med i beslutet 
av den 30 augusti men tas inte med i förordningen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 41
Artikel 1, stycke 1

Genom denna förordning inrättas ett 
förfarande för utfärdande av tvångslicenser 
för patent och certifikat om tilläggsskydd för 
tillverkning och försäljning av läkemedel 
avsedda för export till berättigade 
WTO-medlemmar med folkhälsoproblem.

Genom denna förordning inrättas ett 
förfarande för utfärdande av tvångslicenser 
för patent och certifikat om tilläggsskydd för 
tillverkning och försäljning av läkemedel 
avsedda för export till berättigade 
WTO-medlemmar och andra länder för 
vilka detta är nödvändigt.

Or. fr

Motivering

Detta system med tvångslicenser begränsas inte till folkhälsoproblem utan syftar också till att 
komma till rätta med obefintlig eller otillräcklig produktionskapacitet inom 
läkemedelssektorn.

Kretsen länder som kan komma ifråga för detta system bör utökas till länder som inte är 
WTO-medlemmar.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 42
Artikel 4, stycke 2

En WTO-medlem som meddelat WTO att 
den inte kommer att använda systemet som 
importerande WTO-medlem betraktas dock 
inte som en berättigad importerande 
WTO-medlem.

utgår

Or. fr

Motivering

En sådan bestämmelse är alltför restriktiv. Det är inte möjligt att förbjuda ett utvecklingsland 
som har meddelat att det inte kommer att delta att senare ändra sitt beslut. Det förefaller som 
denna bestämmelse är en vantolkning av WTO:s beslut av den 30 augusti 2003.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 43
Artikel 5, punkt 3, led b

(b) Namnet på det eller de läkemedel den 
sökande tänker tillverka och sälja för export 
under tvångslicensen, inklusive eventuella 
ytterligare uppgifter som behövs för att 
säkra att produkten eller produkterna i 
fråga tydligt kan identifieras.

(b) Namnet på det eller de läkemedel den 
sökande tänker tillverka och sälja för export 
under tvångslicensen.

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse om uppgifter som den sökande skall tillhandahålla i en ansökan om 
tvångslicens krävs inte enligt beslutet från WTO:s allmänna råd av den 30 augusti 2003 
(jämför punkt 2 b ii i beslutet från WTO:s allmänna råd).

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 44
Artikel 5, punkt 3, led c
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(c) Det eller de patent eller certifikat om 
tilläggsskydd för vilka det ansöks om 
tvångslicens.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse om uppgifter som den sökande skall tillhandahålla i en ansökan om 
tvångslicens krävs inte enligt beslutet från WTO:s allmänna råd av den 30 augusti 2003.

Dessutom kan detta förfarande om att uppge patent eller certifikat om tilläggsskydd bli lång 
och kostsam på grund av sammansättningen av det läkemedel som tvångslicensen avser.

Den som ansöker om en tvångslicens är när allt kommer omkring tvungen att tillhandahålla 
beviset som denne har förhandlat fram med innehavaren av patent och/eller certifikat om 
tilläggsskydd i enlighet med artikel 7 i detta förslag till förordning.

Denna bestämmelse blir överflödig och skulle sannolikt innebära ett hinder för potentiella 
sökande att utnyttja detta system med tvångslicenser. Bestämmelsen bör därför strykas. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 3, led d

(d) Den kvantitet läkemedel som den 
sökande tänker tillverka under 
tvångslicensen.

(d) Den kvantitet läkemedel som den 
sökande tänker tillverka under 
tvångslicensen, i enlighet med artikel 8.2.

Or. fr

Motivering

Jämför ändringsförslaget till artikel 8.2.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 3, led e

(e) Den eller de importerande 
WTO-medlemmarna.

(e) Den eller de importerande 
WTO-medlemmarna eller det eller de andra 
importerande länderna för vilka detta är 
nödvändigt.
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Or. fr

Motivering

Man bör precisera att ansökan också kan avse en enda importör och andra länder som inte är 
WTO-medlemmar.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 47
Artikel 5, punkt 3, led f

(f) Handlingar som styrker tidigare 
förhandlingar med rättighetshavaren i 
enlighet med artikel 7.

utgår

Or. fr

Motivering

Denna bestämmelse finns med i artikel 7 i förslaget till förordning. Bestämmelsen är således 
överflödig.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 48
Artikel 5, punkt 3, led g

(g) Handlingar som styrker att godkända 
företrädare för den importerande 
WTO-medlemmen har lagt fram en särskild 
ansökan till den sökande samt den kvantitet 
produkter som behövs.

(g) Handlingar som styrker att den 
importerande WTO-medlemmen eller de 
importerande WTO-medlemmarna eller det 
eller de andra importerande länderna för 
vilka detta är nödvändigt har lagt fram en 
särskild ansökan samt den kvantitet 
produkter som behövs.

Or. fr

Motivering

Man bör tillåta icke-statliga och även internationella organisationer att delta i detta system.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 49
Artikel 5, punkt 4

4. Den behöriga myndigheten får införa 
ytterligare formella eller administrativa 
krav för att kunna handlägga ansökan på 
ett effektivt sätt.

utgår

Or. fr

Motivering

Å ena sidan är formuleringen för vag och ger inte underlag för att fastställa vilka ytterligare 
krav som den behöriga myndigheten i en medlemsstat skulle kunna sätta upp. Å andra sidan 
står en sådan bestämmelse i strid med målet för detta förslag som syftar till att harmonisera 
reglerna i unionens olika medlemsstater. Denna punkt bör därför strykas.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 50
Artikel 6, punkt 1, led b

(b) Att den importerande WTO-medlemmen, 
såvida den inte tillhör de minst utvecklande 
länderna, fastställt att den antingen saknar
produktionskapacitet inom 
läkemedelssektorn eller att den har 
undersökt sin produktionskapacitet inom 
sektorn och funnit att kapaciteten, bortsett 
från den som ägs eller kontrolleras av 
rättighetshavaren, för närvarande är 
otillräcklig för att möta landets behov.

(b) Att den importerande WTO-medlemmen, 
såvida den inte tillhör de minst utvecklande 
länderna, om så är nödvändigt, fastställt att 
den har otillräcklig produktionskapacitet 
inom läkemedelssektorn eller att den saknar
produktionskapacitet inom sektorn för 
produkten eller produkterna i fråga på 
något av de sätt som anges i bilagan till 
WTO:s beslut av den 30 augusti 2003 om 
genomförandet av punkt 6 i 
Doha-deklarationen om TRIPS-avtalet och 
folkhälsa.

Or. fr

Motivering

Denna formulering bygger på den som finns i WTO:s beslut av den 30 augusti 2003. 
Formuleringen bör vara identisk för att undvika att vissa potentiella sökande inte kan utnyttja 
systemet med tvångslicenser.



AM\562579SV.doc 7/16 PE 357.555v01-00

SV

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 51
Artikel 6, punkt 1, led c

(c) Om ett läkemedel patenterats inom den 
importerande WTO-medlemmens 
territorium, att denna WTO-medlem har 
utfärdat eller tänker utfärda en tvångslicens 
för import av den berörda produkten i 
enlighet med artikel 31 i TRIPS-avtalet och 
bestämmelserna i beslutet.

(c) Om ett läkemedel patenterats inom den 
importerande WTO-medlemmens 
territorium, såvida den inte tillhör de minst 
utvecklande länderna, att denna WTO-
medlem har utfärdat eller tänker utfärda en 
tvångslicens för import av den berörda 
produkten i enlighet med artikel 31 i TRIPS-
avtalet och bestämmelserna i beslutet.

Or. fr

Motivering

De minst utvecklande länderna inom WTO omfattas inte av de krav som ställs på 
utvecklingsländerna inom denna organisation, i enlighet med TRIPS-rådets beslut av den 
27 juni 2002 (IP/C/25, 1 juli 2002).

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 52
Artikel 7, stycke 1

Den sökande skall för den behöriga 
myndigheten lägga fram handlingar som 
styrker att sökanden gjort skäliga 
affärsmässiga ansträngningar att utverka 
rättighetshavarens tillstånd, och att dessa 
ansträngningar inte krönts med framgång 
inom en rimlig tidsperiod.

Den sökande skall för den behöriga
myndigheten lägga fram handlingar om att 
sökanden gjort skäliga affärsmässiga 
ansträngningar att utverka rättighetshavarens 
tillstånd, och att dessa ansträngningar inte 
krönts med framgång inom 30 dagar, 
förutom i fall av nationellt krisläge eller 
annan extrem nödsituation eller i fall av 
offentligt utnyttjande i icke kommersiellt 
syfte i enlighet med artikel 31 b i 
TRIPS-avtalet.

Or. fr

Motivering

Enligt artikel 31 b i TRIPS-avtalet får undantag beviljas från kravet på att i förväg erhålla 
tillåtelse från innehavaren av patent eller certifikat om tilläggsskydd. Gemenskapens 
förordning om tvångslicensiering bör inte gå längre än bestämmelserna som antagits och 
accepterats på WTO-nivå och därmed löpa risken att tvångslicensiering blir omöjligt på 
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gemenskapsnivå och inom Europeiska unionen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 53
Artikel 8, punkt 2

2. Mängden patenterade produkter som 
tillverkas under licensen skall inte överstiga 
vad som är nödvändigt för att tillgodose 
behoven hos den eller de importerande 
WTO-medlemmarna som anges i ansökan.

2. Mängden patenterade produkter som 
tillverkas under licensen skall inte överstiga 
vad som är nödvändigt för att tillgodose 
behoven hos den eller de importerande 
WTO-medlemmarna som anges i ansökan. 
Varje ökning av mängden av samma 
patenterade produkter som tillverkas under 
licensen skall omfattas av en förnyelse av 
anmälan hos den berörda nationella 
myndigheten och hos WTO.

Or. fr

Motivering

Man bör enbart kräva ett enkelt förfarande och inte en nytt licensförfarande för ökningar av 
mängden av identiska produkter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 54
Artikel 8, punkt 3

3. Licensen skall endast tillämpas på 
tillverkningen av produkten i fråga och 
försäljning för export till den eller de 
WTO-medlemmar som anges i ansökan. 
Ingen produkt som tillverkats under 
tvångslicensen skall säljas eller släppas ut 
på marknaden i något annat land än i den 
eller de WTO-medlemmar som anges i 
ansökan.

3. Licensen skall omfatta alla nödvändiga 
steg för import, tillverkning och försäljning
av olika ingredienser i produkten i fråga, 
inbegripet aktiva substanser, i syfte att 
möjliggöra försäljning för export till den 
eller de WTO-medlemmar som anges i 
ansökan och andra länder som har sådana 
behov. Det ursprungliga ansökarlandet kan 
tillåtas att återexportera produkten eller 
produkterna till parterna i ett regionalt 
handelsavtal i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 6 i WTO:s beslut 
av den 30 augusti 2003 om genomförandet 
av punkt 6 i Doha-deklarationen om 
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TRIPS-avtalet och folkhälsa.

Or. fr

Motivering

Formuleringen i den ursprungliga förordningen skulle inte möjliggöra import av alla de 
ingredienser som krävs för tillverkning av läkemedel som omfattas av en tvångslicens. Om 
dessa preciseringar inte införs riskerar förordningen att bli ineffektiv.

Dessutom är återexport till länder som omfattas av ett regionalt avtal tillåtet enligt WTO:s 
beslut.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 55
Artikel 8, punkt 4

4. Genom särskild märkning skall det tydligt 
framgå att produkter som tillverkats under 
licensen tillverkats i enlighet med denna 
förordning. Med hjälp av särskilda 
förpackningar skall det gå att skilja 
produkterna från produkter som
rättighetshavaren tillverkat. Av 
förpackningen och i alla åtföljande 
handlingar skall det framgå att produkten 
tillverkats under en tvångslicens i enlighet 
med denna förordning, och namnet på den 
behöriga myndigheten och ett eventuellt 
referensnummer skall anges; det skall 
dessutom tydligt framgå att produkten 
endast är avsedd för export till och 
försäljning i det eller de berörda 
importerande WTO-länderna. Produkten 
skall lätt gå att känna igen tack vara sin 
särskilda färg eller form, såvida inte den 
sökande kan styrka att detta inte är möjligt 
eller att det får stor inverkan på priset.

4. Genom särskild märkning skall det tydligt 
framgå att produkter som tillverkats under 
licensen tillverkats i enlighet med denna 
förordning. Med hjälp av särskilda 
förpackningar och/eller en särskild form 
eller färg på själva produkterna skall det gå 
att skilja produkterna från produkter som 
rättighetshavaren tillverkat, under 
förutsättning att ett sådant särskiljande är 
fysiskt möjligt och inte får några eller 
nästan inga återverkningar på priset. Av 
förpackningen och i alla åtföljande 
handlingar skall det framgå att produkten 
tillverkats under en tvångslicens i enlighet 
med denna förordning, och namnet på den 
behöriga myndigheten och ett eventuellt 
referensnummer skall anges; det skall 
dessutom tydligt framgå att produkten 
endast är avsedd för export till och 
distribution i det eller de berörda 
importerande WTO-länderna.

Or. fr

Motivering

Formuleringen i WTO:s beslut av den 30 augusti 2003 (artikel 2 b ii) bör införas. Den 
formulering som kommissionen föreslår är mycket strängare och inför ytterligare krav som 
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begränsar användningen av tvångslicenser.

I detta ändringsförslag tas dessutom hänsyn till det faktum av varje märkbar ändring av 
formeln och/eller doseringen av ett läkemedel kan leda till att effekterna av ett läkemedel som 
tillverkas under en tvångslicens minskar eller till och med uteblir, vilket står i strid med målet 
om att råda bot på ett hälsorelaterat krisläge i de importerande länderna.

Ordet ”försäljning” bör slutligen ersättas med ”distribution” så att en offentlig användning i 
icke-kommersiellt syfte av läkemedlet som tillverkas under tvångslicens kan omfattas. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 56
Artikel 8, punkt 6

6. Om den eller de produkter som omfattas 
av tvångslicensen är patenterade i de 
importerande WTO-medlemmarna som 
anges i ansökan, skall produkten eller 
produkterna endast exporteras om dessa 
länder har utfärdat en tvångslicens för 
import och försäljning av produkterna.

6. Om den eller de produkter som omfattas 
av tvångslicensen är patenterade i de 
importerande WTO-medlemmarna som 
anges i ansökan, skall produkten eller 
produkterna endast exporteras om dessa 
länder har utfärdat en tvångslicens för 
import och distribution av produkterna.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslag till artikel 8.4.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 57
Artikel 9

Den behöriga myndigheten skall avslå en 
ansökan om något av villkoren i artikel 5.3 
och 5.4 samt artiklarna 6, 7 och 8 inte 
uppfylls. Innan den avslår en ansökan skall 
den behöriga myndigheten ge den sökande 
tillfälle att rätta till situationen och att höras.

Den behöriga myndigheten skall avslå en 
ansökan om något av villkoren i artikel 5.3
och artiklarna 6, 7 och 8 inte uppfylls. Innan 
den avslår en ansökan skall den behöriga 
myndigheten ge den sökande tillfälle att rätta 
till situationen och att höras.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med ändringsförslag till artikel 5.4.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 58
Artikel 12, punkt 1

1. Om det finns skäl att anta att produkter 
som omfattas av en tvångslicens enligt 
denna förordning importeras till 
gemenskapen i strid mot artikel 11.1, skall 
tullmyndigheterna uppskjuta de berörda 
produkternas övergång till fri omsättning 
eller kvarhålla de berörda produkterna under 
den tid som krävs för att ett beslut skall 
kunna erhållas från den behöriga nationella 
myndigheten om varornas natur. 
Produkternas övergång till fri omsättning får 
uppskjutas eller produkterna får kvarhållas i 
högst tio arbetsdagar, utom under särskilda 
omständigheter, varvid denna period kan 
förlängas med högst tio arbetsdagar. Så snart 
denna period löpt ut skall produkterna 
frigöras, förutsatt att alla tullformaliteter har 
uppfyllts.

1. Om produkter som omfattas av en 
tvångslicens enligt denna förordning 
importeras till gemenskapen i strid mot 
artikel 11.1 och i strid mot bestämmelserna 
i artikel 5.3 och artiklarna 6, 7 och 8, skall 
tullmyndigheterna uppskjuta de berörda 
produkternas övergång till fri omsättning 
eller kvarhålla de berörda produkterna under 
den tid som krävs för att ett beslut skall 
kunna erhållas från den behöriga nationella 
myndigheten om varornas natur. 
Produkternas övergång till fri omsättning får 
uppskjutas eller produkterna får kvarhållas i 
högst tio arbetsdagar, utom under särskilda 
omständigheter, varvid denna period kan 
förlängas med högst tio arbetsdagar. Så snart
denna period löpt ut skall produkterna 
frigöras, förutsatt att alla tullformaliteter har 
uppfyllts.

Or. fr

Motivering

Den formulering som föreslås i förslaget till förordning är alltför vag. De skäl som möjliggör 
att övergången till fri omsättning uppskjuts bör vara de samma som kraven för utfärdandet av 
en tvångslicens.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 59
Artikel 12, punkt 3

3. Importören skall stå för kostnaderna för 
förfarandet för att uppskjuta produkternas 
övergång till fri omsättning eller kvarhålla 

utgår
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produkterna. Om det inte är möjligt att 
indriva beloppet för dessa kostnader hos 
importören får det, i överensstämmelse med 
nationell lagstiftning, indrivas hos varje 
annan person som är ansvarig för försöket 
till olaglig import.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna om vem som skall stå för kostnaderna som förorsakas genom import av 
produkter som misstänkts eller visat sig vara illegal överförs till punkt 4a (ny) för att undvika 
att dessa bestämmelser behöver upprepas i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 60
Artikel 12, punkt 4

4. Om den berörda nationella myndigheten 
finner att produkter vars övergång till fri 
omsättning uppskjutits eller vilka kvarhållits 
av tullmyndigheterna, var avsedda att 
importeras till gemenskapen i strid mot 
förbudet i artikel 11.1 i denna förordning, 
skall denna myndighet beslagta och 
undanskaffa produkterna i enlighet med 
nationell lagstiftning. Importören skall stå 
för kostnaderna för dessa förfaranden. Om 
det inte är möjligt att indriva beloppet för 
dessa kostnader hos importören får det, i 
överensstämmelse med nationell 
lagstiftning, indrivas hos varje annan 
person som är ansvarig för försöket till 
olaglig import.

4. Om den berörda nationella myndigheten 
kan bekräfta att produkter vars övergång till 
fri omsättning uppskjutits eller vilka 
kvarhållits av tullmyndigheterna, var 
avsedda att importeras till gemenskapen i 
strid mot förbudet i artikel 11.1 i denna 
förordning, skall denna myndighet beslagta 
och undanskaffa produkterna i enlighet med 
nationell lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Den formulering som föreslås i förslaget till förordning är alltför vag. Produkter som 
importeras illegalt till Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater kan endast 
beslagtas på grundval av en bekräftelse om att bestämmelserna i denna förordning överträtts.

Syftet med att stryka bestämmelserna om vem som skall stå för de kostnader som förorsakas 
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av beslagtagandet är enbart att undvika att bestämmelserna som ingick i den ändrade punkt 3 
i samma artikel upprepas i onödan. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 61
Artikel 12, punkt 4a (ny)

4a. Importören skall stå för kostnaderna 
för förfarandet för att uppskjuta 
produkternas övergång till fri omsättning 
eller kvarhålla produkterna eller för att 
beslagta dem. Om det inte är möjligt att 
indriva beloppet för dessa kostnader hos 
importören får det, i överensstämmelse med 
nationell lagstiftning, indrivas hos varje 
annan person som är ansvarig för försöket 
till olaglig import.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna om vem som skall stå för kostnaderna som förorsakas genom import av 
produkter som misstänkts eller visat sig vara illegal överförs till punkt 4a (ny) för att undvika 
att dessa bestämmelser behöver upprepas i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 62
Artikel 12, punkt 5

5. Om den berörda nationella myndigheten 
vid en efterföljande kontroll konstaterar att 
produkter vars övergång till fri omsättning 
uppskjutits eller vilka kvarhållits av 
tullmyndigheterna inte strider mot förbudet 
i artikel 11.1, skall tullmyndigheten frigöra 
produkterna till mottagaren, förutsatt att 
alla tullformaliteter har uppfyllts.

utgår

Or. fr
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Motivering

Bestämmelserna i denna punkt säger samma sak som bestämmelserna i punkt 1 i denna 
artikel och är således överflödiga.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 63
Artikel 14, punkt 1

1. En tvångslicens som utfärdats enligt 
denna förordning får, under förutsättning att 
hänsyn tas till licensinnehavarens legitima 
intressen, avslutas genom ett beslut av den 
behöriga myndigheten eller av ett av de 
organ som anges i artikel 16 i något av 
följande fall:

1. En tvångslicens som utfärdats enligt 
denna förordning får, under förutsättning att 
hänsyn tas till licensinnehavarens legitima 
intressen, avslutas genom ett beslut av den 
behöriga myndigheten eller av ett av de 
organ som anges i artikel 16 om
licensinnehavaren inte uppfyller villkoren i 
licensen.

(a) Om licensinnehavaren inte uppfyller 
villkoren i licensen.
(b) Om och när de bakomliggande 
omständigheterna som ledde till 
utfärdandet av licensen upphör att gälla 
och sannolikt inte kommer att uppstå igen.

Or. fr

Motivering

Rätten att avsluta en tvångslicens på grundval av skälen i punkt b kan inte ges till de 
instanser som avses i punkt 1. Endast de importerande länderna är i stånd att avgöra om de 
omständigheter som föranlett en tvångslicensiering fortfarande är uppfyllda. Denna 
bestämmelse bör därför strykas.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 64
Artikel 15, stycke 1a (nytt)

Det behöriga organet skall omgående 
behandla de överklaganden som det mottar 
och skall fatta ett beslut inom 7 dagar.
Överklaganden som gjorts innebär inte att 
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verkställandet av tvångslicensen skjuts upp.

Or. fr

Motivering

Den instans som har i uppdrag att behandla överklaganden måste agera och fatta ett beslut 
så snart som möjligt, så att man råda bot på krislägen eller andra extrema nödsituationer.

Man bör också förebygga allt missbruk av överklaganden, särskilt från 
rättighetsinnehavarens sida.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Kader Arif

Ändringsförslag 65
Artikel 17

Tre år efter det att denna förordning trätt i 
kraft skall kommissionen lägga fram en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om hur förordningen tillämpas 
och på vilket sätt den medverkat till 
genomförandet av det system som inrättades 
genom beslutet.

Tre år efter det att denna förordning trätt i 
kraft, och därefter vart tredje år, skall 
kommissionen lägga fram en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om hur 
förordningen tillämpas och på vilket sätt den 
medverkat till genomförandet av det system 
som inrättades genom beslutet. 
Kommissionen skall lägga fram förslag till 
nödvändiga ändringar av denna 
förordning.
Kommissionen skall också inför 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
förslag till ändring av denna förordning så 
snart som TRIPS-avtalet ändras.

Or. fr

Motivering

Varje rapport om genomgörande bör vid behov åtföljas av förslag till ändring av 
gemenskapslagstiftningen så att brister som konstaterats kan åtgärdas.

Dessutom bör kommissionen föreslå alla de ändringar av denna förordning som krävs med 
tanke på ändringar av TRIPS-avtalet. Det är viktigt att överensstämmelse mellan dessa texter 
uppnås.
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