
PA\555323NL.doc PE 353.621v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

VOORLOPIGE VERSIE
2004/0258(COD)

31.3.2005

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor octrooien inzake de 
vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met 
volksgezondheidsproblemen
(COM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

Rapporteur voor advies: Anja Weisgerber



PE 353.621v01-00 2/20 PA\555323NL.doc

NL

PA_Leg



PA\555323NL.doc 3/20 PE 353.621v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid spreekt haar waardering 
uit voor het Commissievoorstel voor een verordening betreffende de verlening van 
dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor 
uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen.

De ernstige volksgezondheidsproblemen waaraan de  minst ontwikkelde landen van de wereld 
het hoofd moeten bieden, kunnen door de verlening van dergelijke dwanglicenties misschien 
niet worden opgelost, maar in ieder geval kunnen zij worden beperkt.

Het Commissievoorstel is een evenwichtige poging de belangen van de behoeftige landen en 
de belangen van de houders van het recht, die bescherming verdienen, harmonieus met elkaar 
te combineren.

Het zijn echter niet alleen WTO-leden die worden geconfronteerd met 
volksgezondheidsproblemen; ook aan andere weinig ontwikkelde landen van de wereld moet 
toegang worden geboden tot betaalbare geneesmiddelen.

In dat kader mag niet worden vergeten dat de verlening van dwanglicenties een zware 
aantasting is van het eigendomsrecht van de octrooihouder. Daarom moeten de houders van 
het recht worden betrokken bij het toezicht op de eerlijke toepassing van het naar aanleiding 
van deze verordening in het leven geroepen stelsel van dwanglicenties. De toegang tot de 
daartoe noodzakelijke gegevens moet worden gewaarborgd.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie internationale handel onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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 

(6) Aangezien het door deze verordening 
ingevoerde dwanglicentiesysteem is bedoeld 
om volksgezondheidsproblemen op te 
lossen, moet het te goeder trouw worden 
gebruikt. Het mag geenszins voor andere 
doelen worden gebruikt, en vooral niet voor 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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vooral niet voor doelen van louter 
commerciële aard.

doelen van louter commerciële aard.

Amendement 2
Overweging 7

(7) Producten die overeenkomstig deze 
verordening worden vervaardigd, moeten 
terechtkomen bij degenen die deze nodig 
hebben, en niet worden bestemd voor 
anderen dan voor wie zij bedoeld waren. 
Daarom moeten de op grond van deze 
verordening verleende licenties voor de 
licentienemer worden verbonden aan 
duidelijke voorwaarden ten aanzien van de 
onder de licentie vallende handelingen, de 
identificatie van de onder de licentie 
vervaardigde farmaceutische producten en 
de landen waarnaar deze producten worden 
uitgevoerd.

(7) Producten die overeenkomstig deze 
verordening worden vervaardigd, mogen 
uitsluitend terechtkomen bij degenen die 
deze nodig hebben, en niet worden bestemd 
voor anderen dan voor wie zij bedoeld 
waren. De verlening van dwanglicenties op 
grond van deze verordening moet daarom
voor de licentienemer worden verbonden 
aan duidelijke voorwaarden ten aanzien van 
de onder de licentie vallende handelingen, 
de identificatie van de onder de licentie 
vervaardigde farmaceutische producten en 
de landen waarnaar deze producten worden 
uitgevoerd.

Amendement 3
Overweging 8

(8) De douane aan de buitengrenzen moet de 
mogelijkheid hebben om op te treden 
wanneer wordt getracht producten die onder 
dwanglicentie voor uitvoer zijn vervaardigd 
en verkocht opnieuw op het grondgebied van 
de Gemeenschap te in te voeren.

(8) De douane aan de buitengrenzen moet de 
betrouwbare mogelijkheid hebben om tegen 
producenten en handelaars op te treden 
wanneer wordt getracht illegale producten 
die onder dwanglicentie voor uitvoer zijn 
vervaardigd en verkocht opnieuw op het 
grondgebied van de Gemeenschap te in te 
voeren.

Amendement 4
Overweging 9

(9) Om overproductie en mogelijke 
verlegging in de handel van producten niet 
in de hand te werken, moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met bestaande 
licenties voor dezelfde producten en landen, 
en met door de aanvrager gemelde parallelle 
aanvragen.

(9) Om overproductie en mogelijke 
verlegging in de handel van producten niet 
in de hand te werken, moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met bestaande 
licenties voor dezelfde producten en landen, 
en met door de aanvrager gemelde parallelle 
aanvragen. De daartoe noodzakelijke 
netwerken voor de uitwisseling van 
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gegevens moeten worden opgezet indien zij 
niet reeds bestaan.

Amendement 5
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 behoeftige landen met problemen op 
het gebied van de volksgezondheid.

Motivering

Door deze aanvulling wordt duidelijk gemaakt dat ook landen die niet lid zijn van de WTO tot 
de in aanmerking komende landen moeten worden gerekend.

Amendement 6
Artikel 1, alinea 2

De lidstaten verlenen een dwanglicentie aan 
eenieder die een aanvraag overeenkomstig 
artikel 5 indient en aan de voorwaarden in de 
artikelen 5 tot en met 8 voldoet.

De lidstaten verlenen een dwanglicentie aan 
eenieder die een aanvraag overeenkomstig 
artikel 5 indient en aan de voorwaarden in de 
artikelen 5 tot en met 8 voldoet, tenzij de 
houder van het recht kan aantonen dat de 
dwanglicentie wordt gebruikt voor de 
verwezenlijking van andere doelen; 
hieronder worden met name doelen van 
commerciële aard verstaan.

Motivering

Door deze aanvulling worden de verleners van licenties in staat gesteld uitgebreide 
controletaken op zich te nemen en reeds vooraf te wijzen op eventueel misbruik door 
aanvragers van licenties.

Amendement 7
Artikel 2, letter c bis) (nieuw)
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c bis)"ander behoeftig land": ieder minst-
ontwikkeld land overeenkomstig de VN-lijst 
van MOL.

Motivering

Door de aanvulling worden de landen gedefinieerd die geen lid zijn van de WTO, maar die 
desondanks in aanmerking moeten komen.

Amendement 8
Artikel 4, alinea 1 bis (nieuw)

(1 bis) in aanmerking komen voorts de 
andere behoeftige landen die niet lid zijn 
van de WTO, indien zij:)
a) in aanmerking komen voor officiële 
ontwikkelingshulp  volgens de norm van de 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling, en
b) de nationale noodtoestand of een andere 
buitengewoon ernstige toestand uitroepen, 
en
c) exact de naam en hoeveelheid vermelden 
van een bepaald geneesmiddel dat zij nodig 
hebben om de ramp te boven te komen.

Motivering

Door de aanvulling wordt het aantal landen dat volgens de op VN-niveau geldende 
internationale normen in aanmerking  komt uitgebreid met de behoeftige landen die geen lid 
zijn van de WTO. Deze landen moeten op bepaalde aanvullende voorwaarden eveneens in 
aanmerking kunnen worden genomen.

Amendement 9
Artikel 5, lid 2

2. Indien de aanvrager van een 
dwanglicentie in meer dan een lidstaat bij de 
bevoegde autoriteiten een aanvraag voor 
hetzelfde product indient, vermeldt hij dit in 
elke aanvraag, onder opgave van de 
hoeveelheden en de betrokken invoerende 
WTO-leden.

2. Indien de aanvrager van een 
dwanglicentie in meer dan een lidstaat bij de 
bevoegde autoriteiten een aanvraag voor 
hetzelfde product indient, vermeldt hij dit in 
elke aanvraag, onder opgave van de 
hoeveelheden en de betrokken invoerende 
WTO-leden of andere behoeftige landen.
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Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 10
Artikel 5, lid 3, letter e)

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

e) het invoerende WTO-lid of ander 
behoeftig land of de invoerende WTO-leden 
of andere behoeftige landen;

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 11
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 aan 
de aanvrager door gevolmachtigde 
vertegenwoordigers van het invoerende 
WTO-lid of ander behoeftig land onder 
vermelding van de gewenste hoeveelheid 
van het product.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 12
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.

4. De bevoegde autoriteit mag met het oog 
op een efficiënte verwerking van de 
aanvraag aanvullende formele of 
administratieve voorschriften vaststellen.
Deze voorschriften moeten zo summier 
mogelijk blijven en mogen de verwerking 
van het verzoek niet nodeloos vertragen.

Motivering

Door de ingevoegde aanvulling wordt gewaarborgd dat de verlening van dwanglicenties niet 
wordt vertraagd door onnodige voorschriften van de bevoegde instanties.
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Amendement 13
Artikel 5, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De bevoegde instantie stelt de houder 
van het recht binnen een termijn van 14 
dagen op de hoogte van het verzoek tot 
verlening van een dwanglicentie.

Motivering

Door de ingevoegde aanvulling wordt de houder van het recht in staat gesteld reeds vanaf het 
begin deel te nemen aan het stelsel van dwanglicenties, waardoor zijn positie wordt 
verstevigd.

Amendement 14
Artikel 6, lid 2

2. De bevoegde autoriteit gaat na of de in de 
aanvraag genoemde hoeveelheid van het 
product de door het invoerende WTO-lid of 
de invoerende WTO-leden gemelde 
hoeveelheid niet overschrijdt en of de totale 
hoeveelheid van het product die door enig 
invoerend WTO-lid mag worden 
geproduceerd de door dat lid bij de WTO 
gemelde hoeveelheid niet significant
overschrijdt, waarbij andere in de 
Gemeenschap aangevraagde dwanglicenties 
in aanmerking worden genomen.

2. De bevoegde autoriteit gaat na of de in de 
aanvraag genoemde hoeveelheid van het 
product de door het invoerende WTO-lid of 
de invoerende WTO-leden gemelde 
hoeveelheid niet overschrijdt en of de totale 
hoeveelheid van het product die door enig 
invoerend WTO-lid mag worden 
geproduceerd de door deze bij de WTO 
gemelde hoeveelheid niet overschrijdt, 
waarbij andere in de Gemeenschap 
aangevraagde dwanglicenties in aanmerking 
worden genomen.

Motivering

Door deze woorden te schrappen komt een einde aan een tegenspraak met artikel 8, lid 2. De 
hoeveelheid overeenkomstig een dwanglicentie vervaardigde producten mag niet groter zijn 
dan de aan de WTO gemelde behoefte.

Amendement 15
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De bevoegde instantie ziet erop toe 
dat de leden 1 en 2 dienovereenkomstig 
worden toegepast op alle andere behoeftige 
landen, zodat deze landen op dezelfde in 
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deze leden vastgelegde voorwaarden als 
WTO-leden kunnen verzoeken om 
verlening van dwanglicenties.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt. Tevens 
wordt duidelijk gesteld dat de andere behoeftige landen geenszins dwanglicenties kunnen 
ontvangen op andere voorwaarden dan de WTO-leden.

Amendement 16
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 een termijn van 60 dagen zijn 
geslaagd.

Motivering

Door invoeging van een duidelijk afgebakende termijn wordt het gebrek aan rechtszekerheid 
weggenomen dat verband houdt met de bepaling van de redelijkheid van een termijn. De 
termijn is voor onderhandelingen over toestemming van de houder van het recht redelijk en 
voorkomen wordt dat er vertragingen ontstaan bij de verlening van een dwanglicentie.

Amendement 17
Artikel 7, alinea 2

Bij de vaststelling van de redelijke termijn 
wordt meegewogen of het invoerende 
WTO-lid zich op een nationale 
noodtoestand of andere omstandigheden 
van bijzonder dringende aard heeft 
beroepen.

Schrappen

Motivering

Door invoeging van een duidelijk afgebakende termijn wordt het gebrek aan rechtszekerheid 
weggenomen dat verband houdt met de bepaling van de redelijkheid van een termijn. De 
termijn is voor onderhandelingen over toestemming van de houder van het recht redelijk en 
voorkomen wordt dat er vertragingen ontstaan bij de verlening van een dwanglicentie.
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Amendement 18
Artikel 8, lid 1

1. De verleende licentie is niet-exclusief en 
niet-overdraagbaar en is verbonden aan de in 
de leden 2 tot en met 8 vervatte bijzondere 
voorwaarden die door de licentiehouder 
moeten worden vervuld.

1. De verleende licentie is niet-exclusief en 
niet-overdraagbaar en is verbonden aan de in 
de leden 2 tot en met 9 vervatte bijzondere 
voorwaarden die door de licentiehouder 
moeten worden vervuld.

Motivering

Door middel van dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat ook de betaling van een 
gepaste schadeloosstelling aan de houder van het recht een van de verplichtingen is waaraan 
de licentiehouder moet voldoen.

Amendement 19
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 of andere 
behoeftige landen die in de aanvraag 
worden genoemd.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 20
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 

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 of 
andere behoeftige landen 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 
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of de in de aanvraag genoemde WTO-leden. de aanvraag genoemde WTO-lid of de in de 
aanvraag genoemde WTO-leden of andere 
behoeftige landen.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 21
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 worden onderscheiden 
van de door de houder van het recht 
vervaardigde of verkochte producten. Dit 
geldt voor alle plaatsen waar het in licentie 
vervaardigde geneesmiddel op de markt 
wordt gebracht. 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 
of andere behoeftige landen. 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.

Motivering

Om te voorkomen dat handelsstromen worden omgeleid is het zinnig dat de geneesmiddelen 
die in licentie zijn vervaardigd, overal waar zij op de markt worden gebracht duidelijk 
onderscheiden zijn van de geneesmiddelen van de houders van het recht.
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Amendement 22
Artikel 8, lid 5, alinea 1, inleidende formule

5. Voorafgaand aan de verzending naar de in 
de aanvraag genoemde invoerende WTO-
leden maakt de licentiehouder op een 
website de volgende informatie bekend:

5. Voorafgaand aan de verzending naar de in 
de aanvraag genoemde invoerende WTO-
leden of andere behoeftige landen maakt de 
licentiehouder op een website de volgende 
informatie bekend:

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Ter bevordering van de doorzichtigheid en de controle op het gebruik van dwanglicenties is 
het zinnig ook de houder van het recht op de hoogte te stellen van de website met de 
gepubliceerde gegevens en het adres op de centrale pagina van de Commissie bekend te 
maken.

Amendement 23
Artikel 8, lid 5, alinea 1, letter a)

a) de onder de licentie te leveren 
hoeveelheden en de WTO-leden waaraan zij 
worden geleverd;

a) de onder de licentie te leveren 
hoeveelheden en de WTO-leden of andere 
behoeftige landen waaraan zij worden 
geleverd;

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Ter bevordering van de doorzichtigheid en de controle op het gebruik van dwanglicenties is 
het zinnig ook de houder van het recht op de hoogte te stellen van de website met de 
gepubliceerde gegevens en het adres op de centrale pagina van de Commissie bekend te 
maken.

Amendement 24
Artikel 8, lid 5, alinea 2

Het adres van de website wordt aan de 
bevoegde autoriteit meegedeeld.

Het adres van de website wordt aan de 
bevoegde autoriteit, de Commissie en de 
houders van het recht meegedeeld. De 
Commissie maakt het adres bekend op haar 
centrale webpagina.
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Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Ter bevordering van de doorzichtigheid en de controle op het gebruik van dwanglicenties is 
het zinnig ook de houder van het recht op de hoogte te stellen van de website met de 
gepubliceerde gegevens en het adres op de centrale pagina van de Commissie bekend te 
maken.

Amendement 25
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 of andere 
behoeftige landen, mogen de producten 
uitsluitend worden uitgevoerd indien deze 
landen een dwanglicentie voor de invoer en 
verkoop van de producten hebben verleend.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 26
Artikel 8, lid 7

7. De licentiehouder houdt een volledige en 
accurate boekhouding bij van alle 
vervaardigde geneesmiddelen en van alle 
daarmee samenhangende transacties. 
Desgevraagd stelt de licentiehouder deze 
boekhouding en gegevens ter beschikking 
van een onafhankelijke persoon over wie 
door de partijen overeenstemming is bereikt 
of die door de bevoegde autoriteit is 
aangewezen, met als enig doel te controleren 
of aan de licentievoorwaarden, en met name 
die in verband met de eindbestemming van 
de producten, is voldaan.

7. De licentiehouder houdt een volledige en 
accurate boekhouding bij van alle 
vervaardigde geneesmiddelen en van alle 
daarmee samenhangende transacties. 
Desgevraagd stelt de licentiehouder deze 
boekhouding en gegevens ter beschikking 
van de houder van het recht en van een 
onafhankelijke persoon over wie door de 
partijen overeenstemming is bereikt of die 
door de bevoegde autoriteit is aangewezen, 
met als enig doel te controleren of aan de 
licentievoorwaarden, en met name die in 
verband met de eindbestemming van de 
producten, is voldaan.



PE 353.621v01-00 14/20 PA\555323NL.doc

NL

Motivering

Ter bevordering van de doorzichtigheid en om controle mogelijk te maken is het zinnig de 
boekhouding van de licentiehouders desgevraagd en indien nodig eveneens ter beschikking te 
stellen van ondernemingen en producenten die de licentie verlenen.

Amendement 27
Artikel 8, lid 8

8. De licentiehouder moet de uitvoer van het 
geneesmiddel kunnen aantonen door middel 
van een exportverklaring van de betrokken 
douaneautoriteit, en de invoer of het in de 
handel brengen van het product door middel 
van een verklaring van een autoriteit van het 
invoerende WTO-lid, en moet deze 
verklaringen minstens drie jaar bewaren. 
Desgevraagd moeten deze bewijzen aan de 
bevoegde autoriteit worden overgelegd.

8. De licentiehouder moet de uitvoer van het 
geneesmiddel kunnen aantonen door middel 
van een exportverklaring van de betrokken 
douaneautoriteit, en de invoer of het in de 
handel brengen van het product door middel 
van een verklaring van een autoriteit van het 
invoerende WTO-lid of een ander behoeftig 
land, en moet deze verklaringen minstens 
drie jaar bewaren. Desgevraagd moeten deze 
bewijzen aan de bevoegde autoriteit worden 
overgelegd. Uiterlijk 14 dagen nadat de 
uitvoer heeft plaatsgevonden moet ook aan 
de betrokken houder van het recht 
desgevraagd inzage in de documenten 
worden verleend.

Motivering

Overeenkomstig amendement nr. 4 wordt het aantal MOL uitgebreid met landen die geen 
WTO-lid zijn. Om de controle aan producentenkant te verbeteren is het zinnig de houders van 
het recht eveneens inzage te verlenen in de export- en douanedocumenten.

Amendement 28
Artikel 8, lid 9

9. De licentiehouder is verantwoordelijk 
voor de betaling van een passende 
vergoeding aan de houder van het recht die 
door de bevoegde autoriteit wordt 
vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische waarde van 
het gebruik dat onder de licentie aan het 
invoerende WTO-lid of de invoerende 
WTO-leden is toegestaan.

9. De licentiehouder is verantwoordelijk 
voor de betaling van een passende 
vergoeding aan de houder van het recht die 
door de bevoegde autoriteit wordt 
vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische waarde van 
het gebruik dat onder de licentie aan het 
invoerende WTO-lid of de invoerende 
WTO-leden of andere behoeftige landen is 
toegestaan. In verband met de vaststelling 
houdt de bevoegde autoriteit voorts 
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rekening met de plaats die het importerende 
WTO-lid inneemt op de VN-index van 
menselijke ontwikkeling (HDI).

Motivering

De formulering van een passende vergoeding is te onbepaald. Indien wordt verwezen naar de 
HDI neemt de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid bij de bepaling van de omvang van de 
schadeloosstelling toe.

Amendement 29
Artikel 10, lid 1, alinea 2, letter f bis) (nieuw)

f bis) de in artikel 8, lid 4 vermelde 
kenmerken waardoor het in licentie 
vervaardigde geneesmiddel zich 
onderscheidt van de geneesmiddelen die 
zijn vervaardigd door de houder van het 
recht.

Motivering

Als de onderscheidende kenmerken aan de Commissie ter beschikking worden gesteld neemt 
de doorzichtigheid hierdoor toe en wordt bijgedragen tot voorkoming van omleiding van 
handelsstromen en herinvoer.

Amendement 30
Artikel 10, alinea 2 bis (nieuw)

De Commissie zet met het oog op 
uitwisseling van gegevens tussen de 
bevoegde autoriteiten, houders van het 
recht en aanvragers een centrale website 
op, waarop de noodzakelijke gegevens 
worden bekend gemaakt.

Amendement 31
Artikel 11, lid 2

2. Lid 1 is niet van toepassing bij de 
wederuitvoer naar het in de aanvraag en op 
de verpakking en de bijbehorende 
documentatie van het product genoemde 
invoerende WTO-lid of bij het onder een 

2. Lid 1 is niet van toepassing bij de 
wederuitvoer naar het in de aanvraag en op 
de verpakking en de bijbehorende 
documentatie van het product genoemde 
invoerende WTO-lid of een ander behoeftig 
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regeling voor douanevervoer of een regeling 
douane-entrepot plaatsen of het in een vrije 
zone of een vrij entrepot plaatsen met het 
oog op wederuitvoer naar dat invoerende 
WTO-lid.

land of bij het onder een regeling voor 
douanevervoer of een regeling douane-
entrepot plaatsen of het in een vrije zone of 
een vrij entrepot plaatsen met het oog op 
wederuitvoer naar dat invoerende WTO-lid 
of ander behoeftig land.

Motivering

Redactionele aanpassing aan het opgevoerde aantal landen dat in aanmerking komt.

Amendement 32
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 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 autoriteit een 
besluit over de aard van de goederen heeft 
genomen. De bevoegde autoriteit heeft het 
recht op eigen initiatief of op met redenen 
omkleed verzoek van de houder van het 
recht of van de licentiehouder na te gaan of 
deze verdenking bestaat. 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. 

Motivering

Door middel van deze aanvulling wordt duidelijk gesteld wanneer de bevoegde autoriteit in 
actie kan komen. Door de aanvulling sluit artikel 12 in dit opzicht aan op artikel 14.

Amendement 33
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Artikel 12, lid 2

2. De betrokken nationale autoriteit en de 
producent of de exporteur van de betrokken 
producten worden onverwijld in kennis 
gesteld van de schorsing van de vrijgave of 
het vasthouden van de producten en 
ontvangen alle beschikbare informatie over 
de betrokken producten. Er wordt naar 
behoren rekening gehouden met de nationale 
regels inzake bescherming van 
persoonsgegevens, commerciële en 
industriële geheimhouding en professionele 
en administratieve vertrouwelijkheid. De 
importeur, en in voorkomend geval de 
exporteur, krijgt voldoende gelegenheid om 
de betrokken nationale autoriteit de 
informatie te verstrekken die hij voor de 
producten relevant acht.

2. De betrokken autoriteit en de producent of 
de exporteur van de betrokken producten 
worden onverwijld in kennis gesteld van de 
schorsing van de vrijgave of het vasthouden 
van de producten en ontvangen alle 
beschikbare informatie over de betrokken 
producten. Er wordt naar behoren rekening 
gehouden met de nationale regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens, 
commerciële en industriële geheimhouding 
en professionele en administratieve 
vertrouwelijkheid. De importeur, en in 
voorkomend geval de exporteur, krijgt 
voldoende gelegenheid om de betrokken 
autoriteit de informatie te verstrekken die hij 
voor de producten relevant acht.

Motivering

Ter aanpassing van de terminologie aan de rest van de verordening, waarin steeds slechts 
wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit.

Amendement 34
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 de betrokken 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.
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Motivering

Ter aanpassing van de terminologie aan de rest van de verordening, waarin steeds slechts 
wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit.

Amendement 35
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. 

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. 

Motivering

Ter aanpassing van de terminologie aan de rest van de verordening, waarin steeds slechts 
wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit. Overigens niet van toepassing op de 
Nederlandse tekst.

Amendement 36
Artikel 12, lid 6

6. De betrokken nationale autoriteit stelt de 
Commissie op de hoogte van de 
overeenkomstig deze verordening 
goedgekeurde besluiten tot inbeslagname of 
vernietiging.

6. De betrokken autoriteit stelt de 
Commissie op de hoogte van de 
overeenkomstig deze verordening 
goedgekeurde besluiten tot inbeslagname of 
vernietiging.

Motivering

Ter aanpassing van de terminologie aan de rest van de verordening, waarin steeds slechts 
wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit.

Amendement 37
Artikel 16, lid 1

1. Indien een aanvraag voor een 
dwanglicentie betrekking heeft op een 
geneesmiddel dat overeenkomstig artikel 6 

Schrappen
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van richtlijn 2001/83/EG is toegelaten, zijn 
de bepalingen van artikel 24, leden 4 en 5, 
en artikel 14, leden 4 en 5, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad niet van 
toepassing. 
Voor de toepassing van dit lid, en in 
afwijking van artikel 10, lid 1, van Richtlijn 
2001/83/EG, is de aanvrager niet gehouden 
de resultaten van preklinische en klinische 
proeven te verschaffen indien hij kan 
aantonen dat het betrokken product 
generiek is ten opzichte van een 
referentiegeneesmiddel dat is toegelaten of 
toegelaten is geweest krachtens artikel 6 
van die richtlijn of artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.

Motivering

In het huidige ontwerp van de Commissie wordt geprobeerd in de sector dwanglicenties 
regelingen vast te leggen voor toelating tot de markt in de Europese Unie. Dit is niet alleen 
overbodig omdat het exclusieve gebruik van de aldus geproduceerde geneesmiddelen voor de 
markt van de geselecteerde MOL centraal staat, het is evenmin in overeenstemming met de 
regeling in verordening 726/2004 (EG), naar artikel 58 waarvan in lid 2 wordt verwezen.

Amendement 38
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
Het octrooi is niet van toepassing op 
productie, opslag, gebruik eveneens voor 
klinische proeven of verkoop van een 
geoctrooieerde vernieuwing, indien deze 
handelingen uitsluitend worden verricht 
met het oog op verlening van een 
dwanglicentie in de zin van deze 
verordening. Artikel 16 blijft onverlet.

Motivering

Door inlassing van een zogeheten "Bolar-bepaling" moeten de voor de farma-juridische 
toelating noodzakelijke onderzoeken en proeven en de daaruit voortvloeiende praktische eisen 
niet worden beschouwd als octrooischendingen. Door het ontbreken van een dergelijke 
regeling vinden de ontwikkelingswerkzaamheden met het oog op nieuwe generieke producten 
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buiten Europa plaats in landen die wel een dergelijke regeling hebben. Daardoor gaat er in 
de Gemeenschap werkgelegenheid verloren. Aangezien in internationaal verband de 
ontwikkeling van generieke producten in de periode van octrooibescherming toch al 
toegestaan is, wordt de octrooibescherming van de houders van het recht in feite niet beperkt 
in de tijd. De inlassing strookt met EU -richtlijn 2004/27/EG, waarin eveneens de invoering 
van een Bolar-bepaling mogelijk wordt gemaakt. Ter aanpassing van de terminologie aan de 
rest van de verordening, waarin steeds slechts wordt verwezen naar de bevoegde autoriteit.
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