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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed glæder sig over Kommissionens 
forslag til forordning om tvangslicens til udnyttelse af patenter vedrørende fremstilling af 
farmaceutiske produkter med henblik på eksport til lande med folkesundhedsproblemer.

De meget alvorlige folkesundhedsproblemer, verdens mindst udviklede lande kæmper med, 
kan måske ikke løses gennem meddelelse af sådanne tvangslicenser, men dog i det mindste 
begrænses.

Kommissionens forslag er et velafbalanceret forsøg på at forene de trængende landes behov 
og patentindehavernes beskyttelsesværdige interesser.

Imidlertid er det ikke kun WTO-medlemsstater, der har folkesundhedsproblemer, også andre, 
mindre udviklede lande i verden må have adgang til farmaceutiske produkter, de kan betale.

I den forbindelse må det ikke glemmes, at meddelelse af en tvangslicens er et dybt indgreb i 
patentindehaverens ejendomsret. Derfor skal patentindehaverne integreres i kontrollen med, at 
de tvangslicensordninger, der oprettes med forordningen, anvendes korrekt. Adgangen til de 
oplysninger, der er nødvendige i denne forbindelse, må sikres.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om International 
Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6

(6) Da den tvangslicensordning, der indføres 
med denne forordning, tager sigte på 
folkesundhedsproblemer, bør den anvendes 
efter hensigten. Den bør ikke anvendes 
primært til at opfylde andre mål, særlig mål 
af rent kommerciel art.

(6) Da den tvangslicensordning, der indføres 
med denne forordning, tager sigte på 
folkesundhedsproblemer, skal den anvendes 
efter hensigten. Den må under ingen 
omstændigheder anvendes til at opfylde 
andre mål, særlig mål af rent kommerciel 
art.

Ændringsforslag 2

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Betragtning 7

(7) Farmaceutiske produkter, der fremstilles 
i henhold til denne forordning, bør nå ud til 
dem, der har brug for dem, og bør ikke 
forholdes dem, som de er beregnet på. 
Tvangslicenser, der meddeles i henhold til 
denne forordning, bør derfor pålægge 
licenstageren klare krav med hensyn til de 
aktiviteter, der er omfattet af licensen, 
identificerbarheden af de farmaceutiske 
produkter, der fremstilles i henhold til 
licensen, og de lande, som disse 
farmaceutiske produkter vil blive eksporteret 
til.

(7) Farmaceutiske produkter, der fremstilles 
i henhold til denne forordning, må kun nå 
ud til dem, der har brug for dem, og bør ikke 
forholdes dem, som de er beregnet på. 
Meddelelse af tvangslicenser i henhold til 
denne forordning, skal derfor pålægge 
licenstageren klare krav med hensyn til de 
aktiviteter, der er omfattet af licensen, 
identificerbarheden af de farmaceutiske 
produkter, der fremstilles i henhold til 
licensen, og de lande, som disse 
farmaceutiske produkter vil blive eksporteret 
til.

Ændringsforslag 3
Betragtning 8

(8) Der bør indføres bestemmelser om 
toldforanstaltninger ved de ydre grænser, 
således at der kan gribes ind over for 
farmaceutiske produkter, der fremstilles og 
sælges med henblik på eksport i henhold til 
en tvangslicens, og som forsøges 
reimporteret til Fællesskabet.

(8) Der skal indføres pålidelige 
bestemmelser om toldforanstaltninger ved de 
ydre grænser, således at der kan gribes ind 
over for producenter og distributører af 
illegale farmaceutiske produkter, der 
fremstilles og sælges med henblik på eksport 
i henhold til en tvangslicens, og som 
forsøges reimporteret til Fællesskabet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 9

(9) For at undgå overproduktion og mulig 
omledning af farmaceutiske produkter bør 
de kompetente myndigheder tage hensyn til 
eksisterende tvangslicenser for de samme 
farmaceutiske produkter og lande samt 
parallelansøgninger, der angives af 
ansøgeren.

(9) For at undgå overproduktion og mulig 
omledning af farmaceutiske produkter bør 
de kompetente myndigheder tage hensyn til 
eksisterende tvangslicenser for de samme 
farmaceutiske produkter og lande samt 
parallelansøgninger, der angives af 
ansøgeren. De netværk til udveksling af 
data, der er nødvendige i denne forbindelse, 
etableres, hvor de ikke allerede findes.

Ændringsforslag 5
Artikel 1, stk. 1
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Med denne forordning indføres der en 
procedure for meddelelse af tvangslicens for 
patenter og supplerende 
beskyttelsescertifikater vedrørende 
fremstilling og salg af farmaceutiske 
produkter med henblik på eksport til 
berettigede WTO-medlemmer med 
folkesundhedsproblemer.

Med denne forordning indføres der en 
procedure for meddelelse af tvangslicens for 
patenter og supplerende 
beskyttelsescertifikater vedrørende 
fremstilling og salg af farmaceutiske 
produkter med henblik på eksport til 
berettigede WTO-medlemmer, og andre 
dårligt stillede lande med 
folkesundhedsproblemer.

Begrundelse

Indføjelsen gør det klart, at også lande, der ikke er medlem af WTO, skal høre til kredsen af 
berettigede lande.

Ændringsforslag 6
Artikel 1, stk. 2

Medlemsstaterne meddeler en sådan 
tvangslicens til enhver person, der indgiver 
en ansøgning i henhold til artikel 5, jf. 
betingelserne i artikel 5–8.

Medlemsstaterne meddeler en sådan 
tvangslicens til enhver person, der indgiver 
en ansøgning i henhold til artikel 5, jf. 
betingelserne i artikel 5–8, medmindre 
rettighedshaveren kan dokumentere, at 
tvangslicensen benyttes i andet øjemed, 
hvorved navnlig skal forstås målsætninger 
af ren kommerciel art.

Begrundelse

Denne indføjelse giver licensgiverne mulighed for at overtage en omfattende kontrolfunktion 
og på forhånd at påvise en eventuel hensigt om misbrug.

Ændringsforslag 7
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)

(3a) "andet dårligt stillet land": alle de 
mindst udviklede lande, jf. FN's liste over 
de mindst udviklede lande (LDC's)

Begrundelse

Indføjelsen definerer de lande, der ikke er medlemmer af WTO, men alligevel bør høre til 
kredsen af berettigede lande.
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Ændringsforslag 8
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a Berettigede er desuden de øvrige  dårligt 
stillede lande, der ikke er medlemmer af 
WTO, i den udstrækning de:
(a) har ret til officiel udviklingshjælp ifølge 
Organisationen for Økonomisk Samarbejde 
og Udvikling og
(b) erklærer en national nødsituation eller 
andre former for usædvanlig nødsituation 
samt
(c) specificerer navnet på og mængden af 
det farmaceutiske produkt, de har behov 
for til at overvinde nødsituationen.

Begrundelse

Indføjelsen udvider kredsen af berettigede lande, jf. de internationale retningslinjer på FN-
plan med de dårligt stillede lande, der ikke er medlem af WTO. Disse lande skal på visse 
bestemte supplerende vilkår ligeledes være berettigede.

Ændringsforslag 9
Artikel 5, stk. 2

2. Indgiver den, der ansøger om 
tvangslicens, ansøgninger til de kompetente 
myndigheder i mere end én medlemsstat 
vedrørende det samme produkt, skal han 
anføre dette i hver ansøgning sammen med 
nærmere oplysninger om mængderne og de 
pågældende importerende 
WTO-medlemmer.

2. Indgiver den, der ansøger om 
tvangslicens, ansøgninger til de kompetente 
myndigheder i mere end én medlemsstat 
vedrørende det samme produkt, skal han 
anføre dette i hver ansøgning sammen med 
nærmere oplysninger om mængderne og de 
pågældende importerende WTO-medlemmer 
eller andre dårligt stillede lande.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 3, litra e

(e) de(t) importerende WTO-medlem(mer) (e) de(t) importerende WTO-medlem(mer) 
eller andre dårligt stillede lande.
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Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 11
Artikel 5, stk. 3, litra g

(g) dokumentation for, at bemyndigede 
repræsentanter for det importerende 
WTO-medlem har fremsat en specifik 
anmodning over for ansøgeren med 
angivelse af den ønskede mængde af 
produktet.

(g) dokumentation for, at bemyndigede 
repræsentanter for det importerende 
WTO-medlem eller andet dårligt stillet land 
har fremsat en specifik anmodning over for 
ansøgeren med angivelse af den ønskede 
mængde af produktet.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 12
Artikel 5, stk. 4

4. Den kompetente myndighed kan indføre 
yderligere formelle eller administrative krav 
med henblik på effektiv behandling af 
ansøgningen.

4. Den kompetente myndighed kan indføre 
yderligere formelle eller administrative krav 
med henblik på effektiv behandling af 
ansøgningen. Disse krav skal være så 
lempelige som muligt og må ikke forsinke 
behandlingen af ansøgningen unødigt.

Begrundelse

Indføjelsen sikrer, at meddelelse af tvangslicens ikke forsinkes af unødvendige krav fra de 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 13
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Den kompetente myndighed underretter 
rettighedshaveren om ansøgningen om 
meddelelse af tvangslicens inden en frist på 
14 dage.

Begrundelse

Indføjelsen gør det muligt for rettighedshaveren at deltage i tvangslicensordningen allerede 
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fra begyndelsen og styrker dermed dennes stilling.

Ændringsforslag 14
Artikel 6, stk. 2

2. Den kompetente myndighed kontrollerer, 
at den mængde af produktet, der er anført i 
ansøgningen, ikke overstiger den mængde, 
der af de(t) importerende 
WTO-medlem(mer) er meddelt WTO, og at 
den samlede mængde af produktet, der er 
givet tilladelse til at producere for et 
importerende WTO-medlem, ikke væsentligt 
overstiger den mængde, som det 
pågældende medlem har meddelt WTO, 
idet der tages hensyn til andre 
tvangslicenser, der er meddelt i 
Fællesskabet.

2. Den kompetente myndighed kontrollerer, 
at den mængde af produktet, der er anført i 
ansøgningen, ikke overstiger den mængde, 
der af de(t) importerende 
WTO-medlem(mer) er meddelt WTO, og at 
den samlede mængde af produktet, der er 
givet tilladelse til at producere for et 
importerende WTO-medlem, ikke overstiger 
den mængde, som er meddelt WTO, idet der 
tages hensyn til andre tvangslicenser, der er 
meddelt i Fællesskabet.

Begrundelse

Sletningen fjerner en modsætning til art.8, stk. 2. Produkter fremstillet under tvangslicens må 
ikke overstige den nødvendige mængde, der er meddelt WTO.

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a. Den kompetente myndighed sikrer, at 
stk. 1 og 2 også anvendes på ethvert andet 
dårligt stillet land, således at disse lande 
kan ansøge om meddelelse af tvangslicens 
på samme vilkår som WTO-medlemmer, jf. 
disse to stykker.

Begrundelse

Ændringen medfører en redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande og 
gør det klart, at de øvrige dårligt stillede lande under ingen omstændigheder kan meddeles 
tvangslicens på andre vilkår end WTO-medlemmerne.

Ændringsforslag 16
Artikel 7, stk. 1

1. Ansøgeren skal over for den kompetente 1. Ansøgeren skal over for den kompetente 
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myndighed dokumentere, at han har bestræbt 
sig på at indhente tilladelse fra 
rettighedshaveren på rimelige kommercielle 
vilkår og betingelser, og at disse 
bestræbelser ikke har ført til positivt resultat 
inden for en rimelig periode.

myndighed dokumentere, at han har bestræbt 
sig på at indhente tilladelse fra 
rettighedshaveren på rimelige kommercielle 
vilkår og betingelser, og at disse 
bestræbelser ikke har ført til positivt resultat 
inden for 60 dage.

Begrundelse

Indføjelsen af en klar, konkret frist fjerner den retsusikkerhed, formuleringen "en rimelig 
periode" skaber. Fristen er passende for forhandlinger om tilladelse fra en rettighedshaver og 
hindrer forsinkelser i forbindelse med meddelelse af tvangslicens. 

Ændringsforslag 17
Artikel 7, stk. 2

2. Ved afgørelsen af, om der er tale om en 
rimelig periode, tages der hensyn til, om det 
importerende WTO-medlem har erklæret, 
at der er tale om national 
katastrofesituation eller en anden 
nødsituation.

udgår

Begrundelse

Indføjelsen af en klar, konkret frist fjerner den retsusikkerhed, formuleringen "en rimelig 
periode" skaber. Fristen er passende for forhandlinger om tilladelse fra en rettighedshaver og 
hindrer forsinkelser i forbindelse med meddelelse af tvangslicens.

Ændringsforslag 18
Artikel 8, stk. 1

1. Den meddelte licens skal være 
ikke-eksklusiv og må ikke kunne 
overdrages. Den skal indeholde de i stk. 2 til 
8 anførte særlige betingelser, som 
licenstageren skal opfylde.

1. Den meddelte licens skal være 
ikke-eksklusiv og må ikke kunne 
overdrages. Den skal indeholde de i stk. 2 til 
9 anførte særlige betingelser, som 
licenstageren skal opfylde.

Begrundelse

Ændringen gør det klart, at også betaling af en rimelig godtgørelse til rettighedshaveren 
hører til de betingelser, licenstageren skal opfylde. 

Ændringsforslag 19
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Artikel 8, stk. 2

2. Den mængde patenteret/patenterede 
produkt(er), der fremstilles under licensen, 
må ikke være større end det, der er 
nødvendigt for at opfylde behovet hos de(t) 
importerende WTO-medlem(mer), der er 
anført i ansøgningen.

2. Den mængde patenteret/patenterede 
produkt(er), der fremstilles under licensen, 
må ikke være større end det, der er 
nødvendigt for at opfylde behovet hos de(t) 
importerende WTO-medlem(mer) eller 
andre dårligt stillede lande, der er anført i 
ansøgningen.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 20
Artikel 8, stk. 3

3. Licensen skal være klart begrænset til 
fremstillingen af det pågældende produkt og 
salg til eksport til de(t) WTO-medlem(mer), 
der er anført i ansøgningen. Produkter, der er 
fremstillet under tvangslicensen, må ikke 
udbydes til salg eller markedsføres i noget 
andet land end de(t) WTO-medlem(mer), der 
er anført i ansøgningen.

3. Licensen skal være klart begrænset til 
fremstillingen af det pågældende produkt og 
salg til eksport til de(t) WTO-medlem(mer) 
eller andre dårligt stillede lande, der er 
anført i ansøgningen. Produkter, der er 
fremstillet under tvangslicensen, må ikke 
udbydes til salg eller markedsføres i noget 
andet land end de(t) WTO-medlem(mer) 
eller andre dårligt stillede lande, der er 
anført i ansøgningen.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 21
Artikel 8, stk. 4

4. Det skal af en særlig mærkning tydeligt 
fremgå, at produkter, der fremstilles under 
licensen, er fremstillet i henhold til denne 
forordning. Produkterne skal gennem særlig 
emballage kunne skelnes fra produkter, der 
er fremstillet af rettighedshaveren. Det skal 
af emballagen og al tilknyttet dokumentation 
fremgå, at produktet er omfattet af en 
tvangslicens i henhold til denne forordning, 
og navnet på den kompetente myndighed og 

4. Det skal af en særlig mærkning tydeligt 
fremgå, at produkter, der fremstilles under 
licensen, er fremstillet i henhold til denne 
forordning. Produkterne skal gennem særlig 
emballage kunne skelnes fra produkter, der 
er fremstillet eller solgt af rettighedshaveren. 
Dette omfatter samtlige steder, hvor det 
licensfremstillede produkt markedsføres. 
Det skal af emballagen og al tilknyttet 
dokumentation fremgå, at produktet er 
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et eventuelt referencenummer skal angives; 
det skal desuden tydeligt fremgå, at 
produktet udelukkende er beregnet til 
eksport til og salg i de(t) pågældende 
importerende WTO-medlemmer(er). 
Produkterne skal gives en særlig farve eller 
form, medmindre ansøgeren dokumenterer, 
at dette ikke er muligt eller har en væsentlig 
indflydelse på prisen.

omfattet af en tvangslicens i henhold til 
denne forordning, og navnet på den 
kompetente myndighed og et eventuelt 
referencenummer skal angives; det skal 
desuden tydeligt fremgå, at produktet 
udelukkende er beregnet til eksport til og 
salg i de(t) pågældende importerende 
WTO-medlemmer(er) eller andre dårligt 
stillede lande. Produkterne skal gives en 
særlig farve eller form, medmindre 
ansøgeren dokumenterer, at dette ikke er 
muligt eller har en væsentlig indflydelse på 
prisen.

Begrundelse

For at undgå at handel omdirigeres er det hensigtsmæssigt, at de produkter, der er fremstillet 
på licens, overalt hvor de markedsføres, adskiller sig klart fra rettighedshaverens produkter. 

Ændringsforslag 22
Artikel 8, stk. 5, indledning

5. Før afsendelse til de(t) 
WTO-medlem(mer), der er anført i 
ansøgningen, skal licenstageren 
offentliggøre følgende oplysninger på et 
websted:

5. Før afsendelse til de(t) 
WTO-medlem(mer) eller andre dårligt 
stillede lande, der er anført i ansøgningen, 
skal licenstageren offentliggøre følgende 
oplysninger på et websted:

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Med henblik på fremme af transparensen og kontrollen med anvendelsen af tvangslicenserne 
er det hensigtsmæssigt også at give rettighedshaveren meddelelse om dette websted med de 
offentliggjorte oplysninger samt at offentliggøre adressen på den centrale kommissionsside.

Ændringsforslag 23
Artikel 8, stk. 5, litra a

(a) de mængder, der leveres under licensen, 
og de WTO-medlemmer, som de leveres til

(a) de mængder, der leveres under licensen, 
og de WTO-medlemmer eller andre dårligt 
stillede lande, som de leveres til
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Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Med henblik på fremme af transparensen og kontrol af anvendelsen af tvangslicenserne er det 
hensigtsmæssigt også at give rettighedshaveren meddelelse om dette websted med de 
offentliggjorte oplysninger samt at offentliggøre adressen på den centrale kommissionsside.

Ændringsforslag 24
Artikel 8, stk. 5, stk. 2

Adressen på webstedet skal meddeles den 
kompetente myndighed.

Adressen på webstedet skal meddeles den 
kompetente myndighed, Kommissionen og 
rettighedshaverne. Kommissionen 
offentliggør adressen på sit centrale 
websted.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Med henblik på fremme af transparensen og kontrol af anvendelsen af tvangslicenserne er det 
hensigtsmæssigt også at give rettighedshaveren meddelelse om dette websted med de 
offentliggjorte oplysninger samt at offentliggøre adressen på den centrale kommissionsside.

Ændringsforslag 25
Artikel 8, stk. 6

6. Hvis de(t) produkt(er), der er omfattet af 
tvangslicensen, er patenteret i de 
importerende WTO-medlemslande, der er 
anført i ansøgningen, må 
produktet/produkterne kun eksporteres, hvis 
disse lande har meddelt en tvangslicens med 
henblik import og salg af produkterne.

6. Hvis de(t) produkt(er), der er omfattet af 
tvangslicensen, er patenteret i de 
importerende WTO-medlemslande eller 
andre dårligt stillede lande, der er anført i 
ansøgningen, må produktet/produkterne kun 
eksporteres, hvis disse lande har meddelt en 
tvangslicens med henblik import og salg af 
produkterne.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 26
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Artikel 8, stk. 7

7. Licenstageren skal føre fuldstændige og 
nøjagtige optegnelser over alle mængder af 
produktet, der er fremstillet, og over alle 
handeler dermed. Licenstageren skal efter 
anmodning give en uafhængig person, som 
parterne har valgt, eller som på anden måde 
er udpeget af den kompetente myndighed, 
adgang til disse optegnelser med det formål 
at kontrollere, om licensbetingelserne, særlig 
betingelserne vedrørende produkternes 
endelige bestemmelse, er blevet opfyldt.

7. Licenstageren skal føre fuldstændige og 
nøjagtige optegnelser over alle mængder af 
produktet, der er fremstillet, og over alle 
handeler dermed. Licenstageren skal efter 
anmodning give rettighedshaveren og en 
uafhængig person, som parterne har valgt, 
eller som på anden måde er udpeget af den 
kompetente myndighed, adgang til disse 
optegnelser med det formål at kontrollere, 
om licensbetingelserne, særlig betingelserne 
vedrørende produkternes endelige 
bestemmelse, er blevet opfyldt.

Begrundelse

Med henblik på fremme af transparensen og kontrolmulighederne er det hensigtsmæssigt efter 
ønske og ved behov også at give de licenshavende virksomheder og producenterne adgang til 
licenstagernes bogføring.

Ændringsforslag 27
Artikel 8, stk. 8

8. Licenstageren skal forelægge 
dokumentation for eksport af produktet ved 
hjælp af en eksporterklæring, der er 
bekræftet af de pågældende 
toldmyndigheder, og dokumentation for 
import eller markedsføring bekræftet af en 
myndighed i det importerende 
WTO-medlemsland, og licenstageren skal 
opbevare sådanne optegnelser i mindst tre 
år. Dokumentationen skal efter anmodning 
forelægges den kompetente myndighed.

8. Licenstageren skal forelægge 
dokumentation for eksport af produktet ved 
hjælp af en eksporterklæring, der er 
bekræftet af de pågældende 
toldmyndigheder, og dokumentation for 
import eller markedsføring bekræftet af en
myndighed i det importerende 
WTO-medlemsland eller andet dårligt stillet 
land, og licenstageren skal opbevare 
sådanne optegnelser i mindst tre år. 
Dokumentationen skal efter anmodning 
forelægges den kompetente myndighed. 
Senest 14 dage efter gennemført eksport 
gives også den berørte rettighedshaver 
aktindsigt efter anmodning.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 4 rækker kredsen af de mindst udviklede lande ud 
over WTO' grænser. For også at forbedre kontrollen på producentsiden er det 
hensigtsmæssigt ligeledes at give rettighedshaverne indsigt i eksport- og toldpapirerne.
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Ændringsforslag 28
Artikel 8, stk. 9

9. Licenstageren er ansvarlig for betaling af 
en rimelig godtgørelse til rettighedshaveren 
som fastsat af den kompetente myndighed 
under hensyn til den økonomiske værdi af 
den anvendelse, der under licensen er blevet 
godkendt for de(t) pågældende 
WTO-medlem(mer).

9. Licenstageren er ansvarlig for betaling af 
en rimelig godtgørelse til rettighedshaveren 
som fastsat af den kompetente myndighed 
under hensyn til den økonomiske værdi af 
den anvendelse, der under licensen er blevet 
godkendt for de(t) pågældende 
WTO-medlem(mer) eller for de øvrige 
dårligt stillede lande. Ved fastsættelsen af 
denne godtgørelse tager den kompetente 
myndighed desuden hensyn til den 
placering, det pågældende WTO-
medlemsland har i FN's Human 
Development Index (HDI).

Begrundelse

Formuleringen af en rimelig godtgørelse er for upræcis. Referencen til HDI-indekset øger 
forudsigeligheden og retssikkerheden i forbindelse med fastlæggelse af godtgørelsens 
størrelse.

Ændringsforslag 29
Artikel 10, stk. 1, litra f a (nyt)

(fa) de i artikel 8, stk. 4, anførte 
karakteristika, på hvilke produkter, der er 
fremstillet på licens, kan skelnes fra dem, 
der er produceret af rettighedshaveren. 

Begrundelse

Fremsendelse af de forskellige karakteristika til Kommissionen øger transparensen og 
bidrager til at hindre omdirigering af handel og reimport.

Ændringsforslag 30
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen opretter med henblik på 
udvekslingen af oplysninger mellem de 
kompetente myndigheder, 
rettighedsindehavere og ansøgere et 
centralt websted, hvor de nødvendige 
oplysninger offentliggøres. 
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Ændringsforslag 31
Artikel 11, stk. 2

2. Stk. 1 gælder ikke reeksport til det 
importerende WTO-medlem, der er anført i 
ansøgningen og nævnt på emballagen og i 
den dokumentation, der er knyttet til 
produktet, eller henførsel under en transit-
eller toldoplagsprocedure eller anbringelse i 
frizoner eller frilagre med henblik på 
reeksport til det importerende 
WTO-medlem.

2. Stk. 1 gælder ikke reeksport til det 
importerende WTO-medlem eller til et 
andet dårligt stillet land, der er anført i 
ansøgningen og nævnt på emballagen og i 
den dokumentation, der er knyttet til 
produktet, eller henførsel under en transit-
eller toldoplagsprocedure eller anbringelse i 
frizoner eller frilagre med henblik på 
reeksport til det importerende WTO-medlem 
eller til et andet dårligt stillet land.

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til den udvidede kreds af berettigede lande.

Ændringsforslag 32
Artikel 12, stk. 1

1. Hvis der er begrundet mistanke om, at der 
i modstrid med artikel 11, stk. 1, indføres 
produkter, der er omfattet af en tvangslicens 
i henhold til denne forordning, til 
Fællesskabet, suspenderer 
toldmyndighederne frigivelsen af eller 
tilbageholder de pågældende produkter, så 
længe det er nødvendigt for, at den relevante 
nationale myndighed kan træffe en 
afgørelse om varernes karakter. Suspension 
eller tilbageholdelse må dog højst vare i ti 
arbejdsdage; hvis særlige omstændigheder 
gør sig gældende, kan fristen dog forlænges 
med højst ti arbejdsdage. Ved fristens udløb 
frigives produkterne, når alle 
toldformaliteter er opfyldt.

1. Hvis der er begrundet mistanke om, at der 
i modstrid med artikel 11, stk. 1, indføres 
produkter, der er omfattet af en tvangslicens 
i henhold til denne forordning, til 
Fællesskabet, suspenderer 
toldmyndighederne frigivelsen af eller 
tilbageholder de pågældende produkter, så 
længe det er nødvendigt for, at den 
kompetente myndighed kan træffe en 
afgørelse om varernes karakter. Den 
kompetente myndighed kan på eget initiativ 
eller efter begrundet anmodning fra 
rettighedshaveren eller licenstageren 
undersøge, om der er grundlag for en 
sådan mistanke. Suspension eller 
tilbageholdelse må dog højst vare i ti 
arbejdsdage; hvis særlige omstændigheder 
gør sig gældende, kan fristen dog forlænges 
med højst ti arbejdsdage. Ved fristens udløb 
frigives produkterne, når alle 
toldformaliteter er opfyldt.



PE 353.621v01-00 16/19 PA\555323DA.doc

DA

Begrundelse

Med tilføjelsen gøres det klart, hvornår den kompetente myndighed kan handle. Tilføjelsen 
tilpasser art. 12 til art. 14  på dette punkt .

Ændringsforslag 33
Artikel 12, stk. 2

2. Den relevante nationale myndighed og 
producenten eller eksportøren af de 
pågældende produkter underrettes straks om 
en suspenderet frigivelse eller 
tilbageholdelse af produkterne og modtager 
alle disponible oplysninger om de 
pågældende varer. Der tages behørigt hensyn 
til nationale bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger, 
forretningshemmeligheder og tjenstlig 
tavshedspligt. Importøren, og hvis det er 
relevant, eksportøren, gives rig mulighed for 
at forsyne de kompetente myndigheder med 
oplysninger, som han anser relevante for 
produkterne.

2. Den kompetente myndighed og 
producenten eller eksportøren af de 
pågældende produkter underrettes straks om 
en suspenderet frigivelse eller 
tilbageholdelse af produkterne og modtager 
alle disponible oplysninger om de 
pågældende varer. Der tages behørigt hensyn 
til nationale bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger, 
forretningshemmeligheder og tjenstlig 
tavshedspligt. Importøren, og hvis det er 
relevant, eksportøren, gives rig mulighed for 
at forsyne de kompetente myndigheder med 
oplysninger, som han anser relevante for 
produkterne.

Begrundelse

Her tilsigtes en terminologisk tilpasning til den øvrige tekst i forordningen, hvor der blot 
refereres til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 34
Artikel 12, stk. 4

4. Hvis de produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, af den relevante 
nationale myndighed anses for at være 
beregnet til import til Fællesskabet i 
modstrid med forbuddet i artikel 11, stk. 1, 
sikrer denne myndighed, at produkterne 
beslaglægges og bortskaffes i 
overensstemmelse med national lovgivning. 
Disse procedurer gennemføres for 
importørens regning. Hvis det ikke er muligt 
at få disse udgifter godtgjort af importøren, 
kan de i overensstemmelse med den 

4. Hvis de produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, af den kompetente
myndighed anses for at være beregnet til 
import til Fællesskabet i modstrid med 
forbuddet i artikel 11, stk. 1, sikrer denne 
myndighed, at produkterne beslaglægges og 
bortskaffes i overensstemmelse med national 
lovgivning. Disse procedurer gennemføres 
for importørens regning. Hvis det ikke er 
muligt at få disse udgifter godtgjort af 
importøren, kan de i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning inddrives fra 
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nationale lovgivning inddrives fra enhver 
anden person, der er ansvarlig for forsøget 
på ulovlig indførsel.

enhver anden person, der er ansvarlig for 
forsøget på ulovlig indførsel.

Begrundelse

Her tilsigtes en terminologisk tilpasning til den øvrige tekst i forordningen, hvor der blot 
refereres til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 35
Artikel 12, stk. 5

5. Hvis produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, ved en yderligere 
kontrol fra den relevante nationale 
myndigheds side, skønnes ikke at være i 
strid med forbuddet i artikel 11, stk. 1, 
frigiver toldmyndighederne produkterne til 
modtageren, når alle toldformaliteter er 
opfyldt.

5. Hvis produkter, hvis frigivelse 
suspenderes, eller som tilbageholdes af 
toldmyndighederne, ved en yderligere 
kontrol fra den kompetente myndigheds 
side, skønnes ikke at være i strid med 
forbuddet i artikel 11, stk. 1, frigiver 
toldmyndighederne produkterne til 
modtageren, når alle toldformaliteter er 
opfyldt.

Begrundelse

Her tilsigtes en terminologisk tilpasning til den øvrige tekst i forordningen, hvor der blot 
refereres til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 36
Artikel 12, stk. 6

6. Den relevante nationale myndighed 
underretter Kommissionen om eventuelle 
afgørelser vedrørende beslaglæggelse eller 
bortskaffelse, der træffes i medfør af denne 
forordning.

6. Den kompetente myndighed underretter 
Kommissionen om eventuelle afgørelser 
vedrørende beslaglæggelse eller 
bortskaffelse, der træffes i medfør af denne 
forordning.

Begrundelse

Her tilsigtes en terminologisk tilpasning til den øvrige tekst i forordningen, hvor der blot 
refereres til den kompetente myndighed.

Ændringsforslag 37
Artikel 16, stk. 1



PE 353.621v01-00 18/19 PA\555323DA.doc

DA

1. Vedrører ansøgningen om tvangslicens 
et lægemiddel, der er godkendt i henhold til 
artikel 6 i direktiv 2001/83/EF, finder 
bestemmelserne i artikel 24, stk. 4 og 5, og i 
artikel 14, stk. 4 og 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 726/2004 ikke anvendelse.

udgår

Med henblik på anvendelsen af dette stykke 
og uanset artikel 10, stk. 1, i direktiv 
2001/83/EF er ansøgeren ikke forpligtet til 
at forelægge resultater af prækliniske og 
kliniske forsøg, hvis han kan dokumentere, 
at det pågældende lægemiddel er en 
generisk udgave af et referencelægemiddel, 
der er eller har været godkendt i henhold til 
artikel 6 i det nævnte direktiv eller i 
henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 
726/2004.

Begrundelse

I Kommissionens forslag forsøges det, for så vidt angår tvangslicenser, at fastlægge 
bestemmelser om markedsføring i Den Europæiske Union. Dette er ikke blot overflødigt på 
grund af den centrale eksklusive anvendelse af produkter, der på denne måde er produceret til 
markederne i de udvalgte mindst udviklede lande, det er heller ikke i overensstemmelse med 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 726/2004, hvis artikel 58 genfindes i stk. 2. 

Ændringsforslag 38
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Et patents gyldighed omfatter ikke 
produktion, lagring, udnyttelse til kliniske 
forsøg eller salg af patenteret innovation, 
hvis disse handlinger udelukkende sigter 
mod meddelelse af tvangslicens, jf. denne
forordning. Artikel 16 gælder uændret.

Begrundelse

Med indføjelsen af en såkaldt "Bolar Provision" betragtes de undersøgelser og forsøg, der er 
nødvendige for den lægemiddelretlige godkendelse og de deraf følgende praktiske krav ikke 
som en krænkelse af et patent. Mangelen på en sådan bestemmelse medfører, at arbejdet med 
udvikling af nye generiske produkter sker uden for Europa, i lande, der har sådan lovgivning. 
Derved mistes arbejdspladser i Fællesskabet. Da udvikling af generika på internationalt plan
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i patentbeskyttelsesperioden jo alligevel er tilladt, begrænses rettighedshaverens 
patentbeskyttelse de facto ikke. Tilføjelsen er i overensstemmelse med direktiv 2004/27/EF, 
der ligeledes indeholder en "Bolar Provision". Hermed tilsigtes en terminologisk tilpasning til 
forordningens øvrige tekst, hvor der ligeledes blot refereres til den kompetente myndighed.
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